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RESUMO 

  

A padronização de parâmetros bioquímicos e hematológicos de biotérios deve ser 
feita individualmente, uma vez que diversos fatores, sendo estes internos e externos, 
podem influenciar nos valores de referência. Portanto, é imprescindível que cada 
Centro de Pesquisa estabeleça os valores de referência para animais de acordo com 
a espécie, a dieta, a linhagem, o gênero e a idade, bem como a metodologia utilizada 
na análise dos parâmetros. O presente trabalho visou padronizar os valores de 
referências de alguns exames bioquímicos e hematológicos do biotério Garcia 
Rodrigues de Almeida do Centro Universitário Adventista de São Paulo – UNASP/SP. 
Foram utilizados ratos Wistar, machos pesando 244,5 ± 4,2 g. O perfil hematológico 
(leucócitos: total e diferencial, hemácias, hemoglobina, hematócrito, RDW e 
plaquetas) e a determinação bioquímica sérica de diversos parâmetros (aspartato 
aminotransferase, alanina aminotransferase, colesterol total, triglicerídeo e glicose) 
foram avaliados. Os dados da pesquisa estabelecem valores de referência para uso 
de ratos Wistar, auxiliando a análise em diversos projetos de pesquisas experimentais. 
 
Palavras-chaves: Valores de referência, análise bioquímica, perfil hematológico. 

 

ABSTRACT 

The various physiological parameters of laboratory animals may diversify between 
different strains of a given species but also by intrisec and extrinsic factors. Therefore, 
it is imperative that each Research Center to establish reference values for animals 
according to the species, the diet, the lineage, the sex and age as well as the 
methodology used to analyze the parameters. The present work aimed to standardize 
the reference values of the biochemical and hematological standards of the Garcia 
Rodrigues de Almeida biotherium of the Centro Universitário Adventista of São Paulo, 
UNASP - SP. Male Wistar rats weighing 244.5 ± 4.2 g were used. The hematological 
profile (leukocytes: total and differential, hemoglobin, hematocrit, RDW and platelets) 
and serum biochemistry determination of several parameters (aspartate 
aminotransferase, alanine aminotransferase, total cholesterol,  triglycerides and 
glucose) were evaluated. Research data provide reference values for use of Wistar 
rats, assisting the analysis in several experimental research projects. 
 
Keywords: reference values, biochemistry profile, hematological profile 

 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO  

 

 Nas pesquisas encontradas não existe um valor de referência universal para 

animais de experimentação como os roedores. Os fatores que podem levar a médias 

diferenciadas dos animais se deve a condições os quais cada espécie se encontra 

submetida em diferentes ambientes (BRANCO et al, 2011). 

  É de grande relevância pesquisas cientificas com intuito de transmitir os 

padrões de referência em animais em experimentações, pois os mesmos podem 

auxiliar em outros projetos (DE MELO et al, 2009). O modelo de animais roedores são 

os mais utilizados em estudos e análises em comparações com os seres humanos, 

por sua semelhança genômica (FAGUNDES; TAHA, 2004). 

 Os animais possuem mecanismos próprios de controle dos parâmetros 

fisiológicos, variando para cada espécie. Sabe-se que existem variações relacionadas 

com sexo, linhagem, genótipo e que são decorrentes de diversos fatores como idade, 

dieta, manuseio e ambiente. Sendo assim, consequentemente, os animais 

experimentais podem se comportar de modo diferente, variando conforme as 

condições a que são submetidos, e também podem sofrer influência de fatores 

ecológicos, característicos de cada região do planeta (BRANCO et al, 2011).  

Por consequência destes fatores é importante que os biotérios das instituições 

de pesquisas mantenham seu ambiente padronizado e seus parâmetros fisiológicos 

estabelecidos de acordo com a linhagem, gênero e idade de cada espécie utilizada, 

servindo então como referência para os experimentos destas instituições (LIMA et al, 

2014). 

A fim de padronizar uma Dieta Hiperlipídica de Baixo Custo para uso em ratos 

(Rattus Novergicus linhagem Wistar), foi necessário estabelecer os valores de 

referência sobre alguns parâmetros hematológicos e bioquímicos para o biotério de 

pesquisas Garcia Rodrigues de Almeida, do Centro Universitário Adventista de São 

Paulo, UNASP-SP.   

 

OBJETIVOS 

 

 Estabelecer os valores de referência sobre alguns exames bioquímicos e 

hematológicos de ratos (Rattus novergicus linhagem Wistar), para o biotério de 

pesquisas Garcia Rodrigues de Almeida, no Centro Universitário Adventista de São 

Paulo, UNASP-SP.  



 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 Foram utilizados 21 ratos machos (Rattus norvegicus, linhagem Wistar), 

pesando 244,5 ± 4,2 gramas. Os mesmos foram mantidos em condições ambientais 

controladas, à temperatura de 22 ± 2 ºC, com exaustão padrão e períodos alternados 

de claro e escuro de 12 h, a comida (ração Labina) e água foram oferecidas ad libitum, 

por uma semana antes do experimento. Foram acomodados em caixas de 

polipropileno forradas com maravalha.  

O protocolo experimental foi aprovado pelo comitê de ética em experimentação 

animal (CEUA) do Centro Universitário Adventista de São Paulo em 22/02/2018 

(Protocolo número 04/ 2017).  

Os animais foram submetidos a 12 horas de jejum antes da coleta, a amostra foi 

retirada por punção da veia lateral da cauda dos ratos. Para tanto, os animais foram 

imobilizados em contensores de madeira e a cauda imersa por um minuto em água 

aquecida (37ºC) para dilatação dos vasos sanguíneos.  Aproximadamente 1,0 mL de 

sangue foi coletado em seringa heparinizada (heparina 500UI). O sangue foi 

distribuído em tubos contendo anticoagulante EDTA sódico a 10% e em tubo seco 

para realização dos parâmetros hematológicos e bioquímicos, respectivamente. Após 

a coagulação do sangue em tubos seco, os tubos foram centrifugados durante 10 

minutos a 3500 rpm (rotações por minuto) para a separação do soro.  

Os parâmetros hematológicos foram analisados através de contador 

automatizado de células sanguíneas Hemacounter 60 (Hemogram) e as lâminas, após 

serem coradas com o Panótico Rápido da Laborclin, foram avaliadas através de 

microscopia óptica. Os parâmetros bioquímicos foram dosados através dos reagentes 

da Labtest e a leitura das amostras foi realizada em espectrofotômetro Varian CARY/ 

50 Prob uv visible e Analisador Bioquímico Colorimétrico Semi Automático Quick Lab 

2. Para cada parâmetro avaliado, os valores foram expressos como média, desvio 

padrão (SD) e erro padrão (EP). 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A fim de padronizar uma dieta hiperlipídica de baixo custo para uso em ratos 

(Rattus Novergicus linhagem Wistar), percebeu-se a necessidade de uma 



 

 

padronização sobre valores de referência hematológicos e bioquímicos dos mesmos 

para o   biotério de pesquisas Garcia Rodrigues de Almeida, no Centro Universitário 

Adventista de São Paulo – UNASP/SP. Visto que nas pesquisas encontradas não 

existe um valor de referência universal para animais de experimentação como os 

roedores (BRANCO et al, 2011).  

Utilizou-se 21 ratos machos (Rattus norvegicus, linhagem Wistar) com cerca de 

40 dias de vida, pesando a média de 244,5 ± 4,17 gramas, a mesma foi realizada no 

dia 09/08/2018, com o auxílio de uma balança e um béquer de plástico de 1000 mL. 

Sendo mantidos em condições ambientais controladas, à temperatura de 22 ± 2 ºC, 

com exaustão padrão e períodos alternados de claro e escuro de 12 h, a comida 

(ração Labina) e água foram oferecidas ad libitum (à vontade), por uma semana antes 

do experimento. Foram acomodados em caixas de polipropileno forradas com 

maravalha. Para cada caixa 3 a 4 animais foram agrupados. 

Posteriormente, foram feitas as coletas sanguíneas, os animais foram 

submetidos a jejum de 12 horas antecedentes a mesma. O manejo dos ratos foi feito 

individualmente, sendo imobilizados em contensores de madeira e para que houvesse 

melhor visualização das veias caudais, por consequência da vasodilatação, esta foi 

imersa por aproximadamente um minuto, em água aquecida a 37ºC, a amostra de 

sangue foi coletada via punção da veia lateral das caudas dos ratos. 

Já em Lima et al (2014) a amostra coletada fora por punção cardíaca com os 

animais anestesiados por uma mistura de quetamina e xilazina (1,5:1,0) aplicado via 

i.p. E em Melo et al (2012), o sangue foi coletado pela artéria mesentérica superior 

com os animais anestesiados por inalação com éter etílico 50% (Éter Hospitalar, DR 

PQP). Consequentemente é possível que nos resultados não possuam um padrão, 

visto que os métodos de coletas utilizados, são diferentes. 

 Em cada animal foi coletado aproximadamente 1,0 mL de sangue, através de 

seringas heparinizadas (heparina 500UI). Estes foram distribuído em tubos contendo 

anticoagulante EDTA sódico a 10% e em tubo seco para realização dos parâmetros 

hematológicos e bioquímicos, respectivamente. Após a coagulação do sangue em 

tubos seco, os mesmos foram centrifugados durante 10 minutos a 3500 rpm (rotações 

por minuto) para a separação do soro. As dosagens bioquímicas feitas foram: 

colesterol total, triglicerídeos, aspartato aminotransferase (AST ou TGO), alanina 

aminotransferase (ALT ou TGP). Os reagentes usados para as dosagens foram os da 

Labtest, e a leitura das amostras realizada em espectrofotômetro Varian CARY/ 50 



 

 

Prob uv visible e Analisador Bioquímico Colorimétrico Semi Automático Quick Lab 2. 

Para cada parâmetro avaliado, os valores foram expressos como média, desvio 

padrão (SD) e erro padrão (EP). 

Noss parâmetros hematológicos foram analisados as hemácias, hemoglobina, 

hematócrito, RDW, leucócitos totais e plaquetas, através de contador automatizado 

de células sanguíneas Hemacounter 60 (Hemogram). Foram feitas lâminas, com 

extensões sanguíneas, coradas com o Panótico Rápido da Laborclin e avaliadas 

através de microscopia óptica individualmente. Sendo então realizada a contagem dos 

leucócitos periféricos com o auxílio de um contador diferencial de células digital 

(Benfer): bastonetes, segmentados, eosinófilos, linfócitos e monócitos. 

Os resultados obtidos tanto hematológicos como bioquímicos foram tabelados e 

comparados com o de outros autores (LIMA et al, 2014; DANTAS et al, 2006; SANTOS 

et al, 2010; MELO et al, 2012 e PAIVA  et al, 2005). 

 

RESULTADOS 

  

Nas tabelas seguintes os valores obtidos foram expressos por análises 

estatísticas com o Desvio Padrão (SD) e o Erro Padrão (EP).  

 Para a padronização da pesquisa um (n) de 21 ratos machos (Rattus 

norvegicus, linhagem Wistar), foram utilizados. O peso dos ratos variou entre 220 g e 

290 g, sendo a média de 244,5 g, o Desvio Padrão de ±19,1 g e o Erro Padrão de ± 

4,2 g. 

Os parâmetros bioquímicos dos ratos machos (Rattus norvegicus, linhagem 

Wistar), realizados por este estudo são apresentados na Tabela 1. A Tabela 2 

compara os dados de outros estudos semelhantes. Os resultados obtidos nas 

dosagens bioquímicas foram expressos como: colesterol total (COL), triglicerídeos 

(TRIG), aspartato aminotransferase (AST ou TGO), alanina aminotransferase (ALT ou 

TGP) e Glicose (GLIC). 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 1. Parâmetros bioquímicos de ratos Wistar machos. Valores expressos em 
média ± SD, média ± EP e por faixa de valores (mínimo e máximo). (n) – número de 
animais. 
 

Parâmetros (Unid.)  
 

Média ± SD (n) 

 

Média ± EP (n) 

 

Faixa 

 

ALT/ TGP (U/L) ** 

 
87,94 ± 37,49 (18) 87,94 ± 8,837 (18) 50 - 180 

AST /TGO (U/L)** 

 
153,9 ± 39,54 (18) 153,9 ± 9,319 (18) 119 - 271 

COL (mg/dL)*  
 

55,57 ± 13,36 (21) 55,57 ±  2,915 (21) 24,66 - 90,83 

TRIG (mg/dL)*  

 
29,18 ± 9,241 (21) 29,18 ±  2,017 (21) 11,16 - 47,21 

GLIC (mg/dL)**  
 

71,67 ± 22,04 (21) 71,67 ± 4,81 (21) 38 - 122 

*Espectrofotômetro Varian CARY/ 50 Prob uv visible 

**Analisador Bioquímico Colorimétrico Semi Automático Quick Lab 2 

 

 

 

 

Tabela 2. Correlação entre diferentes fontes de parâmetros bioquímicos de ratos 
Wistar macho. (n) – número de animais. 

Parâmetros 
(Unid.) 

Ref.1* (n) Ref. 2* (n) 
 

Ref. 3* (n) 
 

Ref. 4* (n) 
 

Ref. 5* (n) 

 Média ± SD (n) Média ± SD (n) Média ± EP 

(n) 
Média ± SD (n)  

COL (mg/dL)  
 

55,57 ± 13,36 
(21) 

60,68 ± 6,51 
(22) 

87 ± 18,1 
(51) 

75,0  10,3 
(20) 

67,4 ± 8,72 
 (11) 

TRIG (mg/dL) 29,18 ± 9,24 
(21) 

46,87 ± 18,73 
(30) 

82 ± 24,7 
(38) 

47,6  8,4  
(20) 

89,9 ± 29,16 
 (24) 

AST/TGO (U/L) 
 

153,9 ± 39,54 
(18) 

131,33 ± 43,98 
(33) 

81 ± 11,7 
(38) 

-- 131,7 ± 23,09 
(23) 

ALT/ TGP (U/L)  
 

87,94± 37,49 
(18) 

57,55 ± 11,95 
(33) 

51 ± 12,3 
(42) 

-- 48,4 ± 6,46 
 (23) 

GLIC (mg/dL)  
 

71,67 ± 22,04 
(21) 

138,72 ± 30,17 
(29) 

108 ± 17,4 
(64) 

85,0  22,5 
(20) 

104,0 ± 17,18 
(24) 

-- Não apresentam resultado para dosagem 
Ref.1- Centro Universitário Adventista de São Paulo - UNASP 
Ref.2- Universidade de Tirantes (LIMA ET AL, 2014) 
Ref.3- Universidade Estadual de Maringá (DANTAS et al, 2006) 
Ref.4- Universidade Federal de Sergipe (SANTOS et al, 2010) 
Ref.5- Universidade Federal de Sergipe (MELO et al, 2012) 

 

De maneira geral, os parâmetros bioquímicos dos Rattus novergicus linhagem 

Wistar, provenientes Instituto de Ciências Biomédicas – ICB/USP, Biotério de 

Produção de Ratos, que serão usados em diversos experimentos no Biotério 

pesquisas Garcia Rodrigues de Almeida, no Centro Universitário Adventista de São 

Paulo, UNASP-SP, apresentaram algumas similaridades com os demais estudos. Ao 

observamos os valores em comparação as referências citadas (DANTAS et al, 2006; 



 

 

LIMA et al, 2014; MELO et al, 2012; SANTOS et al, 2010), as amostras de colesterol 

da Ref.1 são semelhantes ao trabalho de Lima et al (2014), já o trabalho proposto por 

Melo et al (2012) apresentam um (n) inferior em comparação com o Centro 

Universitário Adventista de São Paulo - UNASP. Nos parâmetros de triglicerídeos 

nenhum dos trabalhos apresentam homogeneidade com os outros autores. Para a 

dosagem das enzimas hepáticas ALT/TGP e AST/TGO encontram-se valores 

semelhantes quando analisados com o trabalho de Melo et al (2012), para as duas 

enzimas, entretanto o nosso trabalho apresenta as dosagens mais elevadas e o (n) 

dos outros autores são distintos do nosso. A glicose apresentasse com valores abaixo 

dos autores, porém estão entre os desvios padrões de dois autores (Melo et al, 2012; 

SANTOS et al, 2010). 

Os resultados obtidos após as análises dos parâmetros hematológicos (Tabela 

3) foram expressos nos exames das células vermelhas do sangue, Hemácias (Hem), 

Hemoglobina (Hb), Hematócrito (Ht), Red Cell Distribution Width - Amplitude de 

Distribuição dos Glóbulos Vermelhos (RDW), nas células brancas, Leucócitos totais 

(Leuc), Basófilos (Bas), Segmentados (Seg), Eosinófilos (Eos), Linfócitos (Linf), 

Monócitos (Mono) e Plaquetas (Plaq). 

Os dados hematológicos dos ratos machos da linhagem Wistar estão 

apresentados na tabela 3. Já na tabela 4, temos dados obtidos de outros estudos 

semelhantes que foram usados para comparação com o resultados do presente 

estudo. 

 
Tabela 3. Parâmetros hematológicos de ratos Wistar machos. Valores expressos em 
média ± SD, média ± EP e por faixa de valores (mínimo e máximo). (n) – número de 
animais. 

Parâmetros (Unid.)  
 

Média ± SD (n) 
 

Média ± EP (n) 
 

Faixa 
 

HEM (106/μL)*  7,095 ± 1,19 (21) 7,095 ± 0,26 (21) 4 - 8,8 

HB (g/dL)* 13,75 ± 2,20 (21) 13,75 ± 0,48 (21) 8 - 16 

HT (%)* 45,09 ± 7,29 (21) 45,09 ± 1,59 (21) 26,2 - 53,6 
RDW (%)* 12,17 ± 0,32 (21) 12,17 ± 0,07 (21) 11,6 - 12,8 

LEUC (x103/μL)* 7,25 ± 1,85 (21) 7,25 ± 0,40 (21) 3,32 – 10,65 

BAS (%)** 1,0 ± 0,0 (21) 1,0 ± 0,0 1 -1 

SEG (%)** 10,05 ± 4,24 (21) 10,05 ± 0,92 (21) 3 - 18 

EOS (%)** 1,095 ± 0,30 (21) 1,095 ± 0,07 (21) 1 - 2 
LINF (%)** 86,29 ± 4,37 (21) 86,29 ± 0,95 (21) 79 - 94 

MONO (%)** 1,57 ± 0,75 (21) 1,57 ± 0,16 (21) 1 - 3 

PLAQ (103/μL)** 677,3 ± 182 (21) 677,3 ± 39,73 (21) 295 - 1013 
*Analisador hematológico HEMACOUNTER 60  

**Esfregaço sanguíneo, microscopia óptica 1000x 

 



 

 

Tabela 2. Correlação entre diferentes fontes de parâmetros bioquímicos de ratos 
Wistar macho. (n) – número de animais. 
 

Parâmetros 
(Unid.) 

Ref. 1* 
 

Ref. 2* 
 

Ref. 3* 
 

 Média ± SD (n) Média (n) Média ± EP (n) 

HEM (x106/μL)  8,65 ± 1,11 (44) 7,2 - 9,6 (28) 8,0 ± 0,55 (23) 
HB (g/dL) 15,00 ± 1,45 (44) 14,8 (28) 14,5 ± 0,78 (23) 

HT (%) 43,30 ± 3,51 (42) 46,0 (28) 44,2 ± 2,95 (23) 

RDW (%) --- --- 15,90 ± 1,72 (23) 

LEUC (x103/μL) 7,63 ± 2,37 (44) 14,0 (28) 9,7 ± 2,21 (23) 
BAS (%) 0,92 ± 0,74 (28) 1,0 (28) --- 

SEG (%) 33,16 ± 14,99 (26) 22,0 (28) 24,8 ± 7,85 (23) 

EOS (%) 1,25 ± 1,09 (24) 2,0 (28) 1,3 ± 0,82 (23) 

LINF (%) 67,36 ± 15,31 (42) 73,0 (28) 70,0 ± 7,37 (23) 

MONO (%) 5,27 ± 3,52 (34) 2,0 (28) 3,9 ± 1,31 (23) 
PLAQ (x103/μL) 82,34 ± 167,05 (44) --- 1095 ± 152,6 (23) 

Ref 1: Lima et al (2014);  
Ref 2: Paiva et al (2005);  
Ref 3 Melo et al (2012). 
----- Não realizados. 

 

Ao observamos os valores hematológicos em comparação as referências 

citadas (LIMA et al, 2014; PAIVA et al, 2005; MELO et al, 2012), não foram observadas 

muitas diferenças entre si. No entanto percebeu-se que houve uma diminuição do 

número de segmentados e um aumento dos linfócitos em relação aos estudos 

comparados. 

Por isso a importância e necessidade de se determinar os valores de referência 

específicos para cada biotério. Diferenças na padronização da dieta, no método de 

coleta de sangue, no estresse durante a coleta, no tempo de jejum, são tudo fatores 

que por certo interferem nos resultados finais dos exames bioquímicos e 

hematológicos. 

Quando comparamos resultados de outras pesquisas e projetos com os 

resultados deste trabalho podemos perceber que as médias não são semelhantes. 

Cada pesquisador usou um (n) determinado e os valores e padrões adquiridos são 

distintos, mesmo havendo alguns valores que possuem uma variação menor entre si. 

Contudo, vale ressaltar que, quando consideramos a variação de cada grupo de 

dados, como o desvio padrão ou erro padrão, observamos que vários valores se 

sobrepõem nos diferentes centros, estando dentro da margem de erro. 

Indubitavelmente se prova que diversos fatores podem alterar esses valores 

bioquímicos e hematológicos, tornando-se fundamental a padronização e obtenção 

de valores de referência em cada centro. 



 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os resultados dos parâmetros bioquímicos e hematológicos dos ratos Wistar 

serão usados em diferentes pesquisas no biotério de pesquisa Garcia Rodrigues de 

Almeida, do Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP-SP visam 

estabelecer valores de homeostasia normal que permitam comparação entre diversas 

pesquisas realizadas, principalmente, por esta Instituição. 
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