
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL 

 

  

 

 

 

HEMATOLOGIA, BIOQUÍMICA E ELETROFORESE DE PROTEÍNAS 

SÉRICAS DE TAMANDUÁS-BANDEIRAS (Myrmecophaga tridactyla, 

LINNAEUS, 1758) EM CATIVEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

Evelyn de Oliveira 

Orientadora: Profª. Drª. Danieli Brolo Martins 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2016 



ii 
 

                                                                                                              

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR AS TESES E 

DISSERTAÇÕES ELETRÔNICAS NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG 

 

Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de 

Goiás (UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações (BDTD/UFG), regulamentada pela Resolução CEPEC nº 832/2007, sem 

ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o documento 

conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou download, 

a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. 

 

 

1. Identificação do material bibliográfico:        [X] Dissertação         [  ] Tese 

 

 

2. Identificação da Tese ou Dissertação 

 

Nome completo do autor: Evelyn de Oliveira 

 

Título do trabalho: Hematologia, Bioquímica e Eletroforese de Proteínas Séricas 

de Tamanduás-Bandeiras (Myrmecophaga tridactyla, Linnaeus, 1758) em 

Cativeiro. 

 

 

3. Informações de acesso ao documento:  

 

Concorda com a liberação total do documento [X] SIM          [  ] NÃO1 

 

Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se imprescindível o 

envio do(s) arquivo(s) em formato digital PDF da tese ou dissertação. 

 

 

 

 

 

         

               Assinatura do (a) autor (a) ²                                  Data: 
 

 

 

 

 

                                                      
1
  Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. A extensão 

deste prazo suscita justificativa junto à coordenação do curso. Os dados do documento não serão 

disponibilizados durante o período de embargo.  

  ²A assinatura deve ser escaneada.  

12/12/2016 



iii 
 

EVELYN DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

HEMATOLOGIA, BIOQUÍMICA E ELETROFORESE DE PROTEÍNAS 

SÉRICAS DE TAMANDUÁS-BANDEIRAS (Myrmecophaga tridactyla, 

LINNAEUS, 1758) EM CATIVEIRO  

 

Dissertação apresentada para obtenção do 

título de Mestre em Ciência Animal junto 

à Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás 

 

Área de Concentração: 

Patologia, Clínica e Cirurgia Animal 

 

Orientadora:  

Profª. Drª. Danieli Brolo Martins – 

EVZ/UFG 

Comitê de orientação:  

Profª. Drª. Naida Cristina Borges - 

EVZ/UFG 

Profª. Drª. Luciana Batalha de Miranda 

Araújo - EVZ/UFG 

y 

 

 

GOIÂNIA 

2016 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



v 
 

 



vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus queridos avós, 

Nelson e Neldina, que não puderam ver a 

concretização deste sonho. 



viii 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus por ter me concedido essa benção de poder 

aprimorar um pouco mais os conhecimentos nessa área que eu simplesmente amo, que é a 

patologia clínica veterinária. 

Aos meus pais, Manoel Gomes de Oliveira e Eliana Macedo de Oliveira, pelo 

amor, paciência, apoio, incentivo e dedicação, estando sempre presentes em todos os 

momentos. Obrigada por tudo. 

Aos meus irmãos, Ellen, Jonas e Nelson, cunhadas, Lailla e Raquel, e sobrinhas, 

Beatriz, Isabela e Nathália, pelo simples fato de existirem e por todo apoio, carinho e 

paciência e acima de tudo compreensão. Minha vida não seria tão maravilhosa se não tivesse 

vocês. A todos os meus familiares, pelo carinho, apoio, torcida e compreensão. Amo vocês.  

Em especial, meu sincero agradecimento à minha orientadora Prof.ª Drª. Danieli 

Brolo Martins, pela confiança, orientação, paciência e conhecimentos adquiridos. Agradeço a 

Deus por ter nos apresentado e me concedido a oportunidade de trabalhar, estudar e aprender 

a gostar tanto de pesquisa como hoje gosto. Isso não teria acontecido se não tivéssemos nos 

conhecidos. Do fundo do coração: Obrigada! 

Aos queridos amigos, Thays, Andre, Fabrício, Adelly e Tiago, por tornarem essa 

caminhada mais leve e agradável. Obrigada pelos momentos de alegria, pelos conhecimentos 

adquiridos, pela amizade e carinho e pela ajuda no momento que eu mais precisava. O 

mestrado não teria sido o mesmo sem vocês. 

Aos companheiros de mestrado Paula, Paulo, Luiza e Ana Carolina (Kaika) que 

conviveram comigo nesse período por toda paciência, companheirismo, momentos de alegria 

e por terem me abraçado no momento que mais precisei. Obrigada. 

Aos funcionários do LabClin Vet, Izis, Lúcia, Maria e Wesley, pela amizade, 

convivência, apoio e paciência e ao Hospital Veterinário e seus funcionários, que 

possibilitaram a conclusão dessa etapa. 

A todos que não foram mencionados aqui, mas que não foram esquecidos, minha 

eterna gratidão. 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A maior recompensa para o trabalho do homem não é o que ele 

ganha com isso, mas o que ele se torna com isso.” 

John Ruskin. 



x 
 

SUMÁRIO 

 

CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS ....................................................................... 1 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 1 

2. REVISÃO DE LITERATURA .............................................................................................. 4 

2.1. Tamanduá-bandeira ............................................................................................................. 4 

2.2. Processamento de amostras biológicas de animais silvestres .............................................. 5 

2.3. Hematologia de mamíferos silvestres .................................................................................. 6 

2.3.1. Eritrograma ....................................................................................................................... 7 

2.3.2. Leucograma ...................................................................................................................... 9 

a) Neutrófilos .............................................................................................................................. 9 

b) Eosinófilos ............................................................................................................................ 10 

c) Basófilos ............................................................................................................................... 12 

d) Linfócitos ............................................................................................................................. 13 

e) Monócitos ............................................................................................................................. 15 

2.3.3. Plaquetograma ................................................................................................................ 17 

2.4. Bioquímicas sanguíneas .................................................................................................... 18 

2.4.1. Enzimas .......................................................................................................................... 18 

a) Alanina aminotransferase (ALT) .......................................................................................... 19 

b) Aspartato aminotransferase (AST) ....................................................................................... 20 

c) Fosfatase alcalina (FA) ......................................................................................................... 20 

d) Gama glutamiltransferase (GGT) ......................................................................................... 21 

e) Amilase ................................................................................................................................. 21 

f) Lipase .................................................................................................................................... 22 

g) Creatina quinase (CK) .......................................................................................................... 22 

2.4.2. Metabólitos ..................................................................................................................... 23 

a) Creatinina ............................................................................................................................. 23 

b) Ureia ..................................................................................................................................... 23 



xi 
 

c) Lipídios ................................................................................................................................. 24 

d) Proteínas totais, albumina e globulinas ................................................................................ 25 

e) Glicose .................................................................................................................................. 26 

f) Ferro ...................................................................................................................................... 26 

2.5. Eletroforese de proteínas séricas ....................................................................................... 27 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 29 

CAPÍTULO 2 - TAMANDUÁS-BANDEIRAS (Myrmecophaga tridactyla, LINNAEUS, 

1758) DO CERRADO BRASILEIRO: HEMATOLOGIA E EFEITO DE ESTOCAGEM .... 39 

CAPÍTULO 3 - PARÂMETROS BIOQUÍMICOS DE TAMANDUÁS-BANDEIRAS 

(Myrmecophaga tridactyla, LINNAEUS, 1758) DO CERRADO BRASILEIRO .................. 53 

CAPÍTULO 4 - ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE DE TAMANDUÁS-

BANDEIRAS (Myrmecophaga tridactyla, LINNAEUS, 1758) .............................................. 70 

CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................... 80 

ANEXOS .................................................................................................................................. 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Capítulo 1 

 

FIGURA 1 - Tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), exibindo sua pelagem 

característica, composta por uma faixa diagonal preta de bordas brancas, 

além de um focinho esguio e cilíndrico e uma cauda grande com pelos 

densos e alongados. ............................................................................................. 4 

FIGURA 2 - Fotomicrografia de hemácias de diferentes espécies de mamíferos 

silvestres, apresentando como diferença principal o tamanho dessas 

células. A – tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla); B – 

capivara (Hydrochoerus hydrochaeris); C – macaco da noite (Aotus sp); 

D – onça parda (Puma concolor). Panótico rápido; 100x. .................................. 8 

FIGURA 3 - Fotomicrografia de neutrófilos de diferentes espécies de mamíferos 

silvestres, apresentando discretas diferenças morfológicas, como a 

presença marcante dos grânulos citoplasmáticos em algumas espécies. A 

- tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla); B – onça parda (Puma 

concolor); C – urso pardo (Ursus arctos); D – wallaby (Macropus 

Rufogriseus). Panótico rápido (A, B e C); Giemsa (D).... ................................ 11 

FIGURA 4 - Fotomicrografia de eosinófilos de mamíferos silvestres. A - tamanduá-

bandeira (Myrmecophaga tridactyla); B - capivara (Hydrochoerus 

hydrochaeris); C – macaco da noite (Aotus sp); D – urso pardo (Ursus 

arctos). Panótico rápido... ................................................................................. 12 

FIGURA 5 - Fotomicrografia de linfócitos de mamíferos silvestres. A – tamanduá-

bandeira (Myrmecophaga tridactyla); B - wallaby (Macropus 

Rufogriseus); C - macaco da noite (Aotus sp); D – onça parda (Puma 

concolor). Panótico rápido (A, C e D); Giemsa (B)..... .................................... 14 

FIGURA 6 - Fotomicrografia de monócitos de espécies distintas de mamíferos 

silvestres. A - tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla); B - 

capivara (Hydrochoerus hydrochaeris); C - onça parda (Puma concolor); 

D – macaco da noite (Aotus sp). Panótico rápido... .......................................... 16 

 

 

 



xiii 
 

Capítulo 2 

 

FIGURA 1 -  Fotomicrografia de esfregaços sanguíneos de tamanduás-bandeiras 

(Myrmecophaga tridactyla) frescos (M0), e de amostras armazenadas por 

24 (M1) e 48 (M2) horas, à temperatura de 4ºC, demonstrando a 

progressão das modificações qualitativas observadas. A, B, C – hemácias, 

neutrófilo e monócito, respectivamente, em M0, sem alterações 

significativas; D – hemácias (M1) apresentando discreta anisocitose (seta) 

e algumas projeções da membrana plasmática (cabeça de seta); E – 

neutrófilo (M1) exibindo discreta basofilia citoplasmática; F – monócito 

(M1) apresentando vacuolização citoplasmática; G – várias hemácias (M2) 

apresentando projeções evidentes na membrana (setas), a ponto de perder 

o formato característico; H – neutrófilo (M2) degenerado; I – monócito 

(M2) apresentando vacuolização citoplasmática e afrouxamento da 

cromatina. Panótico rápido; 100x. ....................................................................... 51 

  

 

Capítulo 4 

 

FIGURA 1 - Gráfico após leitura densitométrica do filme de agarose em tamanduás-

bandeiras (Myrmecophaga tridactyla). É possível notar a presença de seis 

frações proteicas distintas, sendo albumina, alfa-1, alfa2, beta-1, beta-2 e 

gama. ................................................................................................................... 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Capítulo 4 

 

TABELA 1 – Médias e desvio padrão das frações eletroforéticas, em gel de agarose, de 

tamanduás-bandeiras (Myrmecophaga tridactyla), n=12, localizados no 

cerrado brasileiro. ............................................................................................. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Capítulo 2 

 

QUADRO 1 - Hemograma de tamanduás-bandeiras (Myrmecophaga tridactyla) (n=12) 

de cativeiro do cerrado brasileiro e sua relação com outros estudos 

hematológicos realizados com a mesma espécie proveniente de outras 

localidades; * animais de cativeiro; 
∆
 animais de vida livre; VG = volume 

globular; VCM = volume corpuscular médio; CHMC = concentração de 

hemoglobina corpuscular média; HCM = hemoglobina corpuscular 

média; PPT = proteína plasmática total. ........................................................... 49 

QUADRO 2 - Valores hematológicos de tamanduás-bandeiras (Myrmecophaga 

tridactyla) (n=12) de cativeiro, com duas concentrações diferentes de 

anticoagulante (EDTA a 5% e 10%)*, realizados em três momentos 

distintos (M0= após a colheita; M1= 24 horas após a colheita; M2= 48 

horas após a colheita)** com amostras armazenadas à temperatura de 

refrigeração (4ºC). ............................................................................................. 50 

 

Capítulo 3 

 

QUADRO 1 - Dados bioquímicos (médias e desvio padrão) obtidos de 12 tamanduás-

bandeiras (Myrmecophaga tridactyla) saudáveis de cativeiro do bioma 

cerrado, comparados com os dados de dois outros estudos realizados com 

a mesma espécie, mas de localidades diferentes. .............................................. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

RESUMO 

 

O tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), mamífero silvestre pertencente à 

superordem dos Xenarthras, é originário das Américas Central e do Sul. Atualmente, está 

classificado como espécie vulnerável, devido principalmente ao desmatamento, queimadas e 

atropelamento. A ausência de valores de referência para exames laboratoriais dificulta a 

avaliação desses animais, especialmente devido ao aumento na casuística de atendimento 

dessa espécie em instituições veterinárias. Dada à importância de tais dados, objetivou-se com 

este estudo estabelecer parâmetros hematológicos, bioquímicos e eletroforéticos para 

tamanduás-bandeiras de cativeiro do cerrado, bem como, saber quais os efeitos de estocagem 

nas amostras hematológicas nessa espécie em duas concentrações distintas de anticoagulante. 

Para isso, foram utilizados 12 animais de cativeiro clinicamente saudáveis. O sangue foi 

colhido da jugular e armazenado em tubos apropriados para cada tipo de exame. Os 

hemogramas foram realizados logo após as colheitas e em outros dois diferentes momentos 

para verificação dos efeitos de estocagem (M0 – análise imediata, M2 – 24 horas pós-colheita, 

M3 – 48 horas pós-colheita). As análises bioquímicas foram executadas uma semana após as 

colheitas. A eletroforese foi feita no suporte de gel de agarose. A média e o desvio padrão das 

variáveis hematológicas das amostras processadas logo após a colheita foram: hemácias (2,07 

x10
6
/µL ± 0,40); volume globular (38,08 % ± 5,93); hemoglobina (11,33 g/dL ± 2,15); VCM 

(186,52 fL ± 21,72); CHCM (29,68 g/dL ± 2,56); HCM (55,08 pcg ± 5,94); leucócitos totais 

(8.142/µL ± 2.441); neutrófilos (5.913/µL ± 2.168); linfócitos (1.460/µL ± 740); eosinófilos 

(522/µL ± 385); monócitos (247/µL ± 176); plaquetas (123.458/µL ± 31.362) e proteínas 

plasmáticas totais (6,23 g/dL ± 0,49). As médias e o desvio padrão correspondentes às 

análises bioquímicas foram: albumina (3,29 g/dL ± 0,33); ALT (15,49 UI/L ± 7,98); amilase 

(1037,92 UI/L ± 149,04); AST (21,12 UI/L ± 7,50); colesterol total (62,79 mg/dL ± 20,08); 

colesterol HDL (14,73 mg/dL ± 4,98); colesterol LDL (26,60 mg/dL ± 11,05); colesterol 

VLDL (2,14 mg/dL ± 1,06); CK (111,61 UI/L ± 70,16); creatinina (1,05 mg/dL ± 0,37); ferro 

(194,64 µg/dL ± 81,17); GGT (65,18 UI/L ± 54,57); glicose (103,71 mg/dL ± 29,63); 

globulinas (2,76 g/dL ± 0,36); lipase (28,80 UI/L ± 5,11); PST (6,05 g/dL ± 0,56); 

triglicerídeos (10,71 mg/dL ± 5,29); ureia (53,46 mg/dL ± 18,28). Os resultados da 

eletroforese permitiram o fracionamento de seis bandas proteicas, classificadas como 

albumina (2,60 g/dL ± 0,33), alfa-1 (0,33 g/dL ± 0,07), alfa-2 (0,50 g/dL ± 0,17), beta-1 (0,62 

g/dL ± 0,17), beta-2 (1,50 g/dL ± 0,25) e gama (1,88 g/dL ± 0,30). Portanto, é possível 

concluir que existem variações fisiológicas dos parâmetros hematológicos e bioquímicos 

tamanduás-bandeiras de biomas diferentes. Nestes animais, o padrão eletroforético em gel de 

agarose são seis bandas proteicas e a porcentagem de albumina é a maior delas. Este fato 

sugere que fatores extrínsecos como o clima, a nutrição e o manejo possam interferir nessas 

variáveis. Por isso, propor valores de referências obtidos de espécies análogas é necessário. 

Os resultados apresentados pelo presente trabalho podem ser utilizados como parâmetros 

laboratoriais de higidez em tamanduás-bandeiras de cativeiro do cerrado. 

  

Palavras-chave: Cerrado, proteinograma, hemograma, Xenarthra, parâmetros bioquímicos. 
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ABSTRACT 

 

The giant anteater (Myrmecophaga tridactyla), wild mammal belonging to the superorder of 

Xenarthras, who originally inhabited Central and South America. It is currently classified as a 

vulnerable species, primarily due to deforestation, fires and running over accidents. The 

absence of reference values for laboratory tests increases the difficulty to assess these 

animals, especially due to the raising number of attendances in veterinary care institutions. 

Given the importance of such data, the aim of this study was to establish hematological, 

biochemical and electrophoretic parameters for captive giant anteaters as well to know which 

are the effects of storage conditions in hematologic samples with two different concentrations 

of anticoagulants. Therefore, we used 12 clinically healthy captive animals. The samples were 

collected from the jugular vein into appropriate blood tubes. The blood analysis was carried 

out immediately after colletion and in others two different times to check the storage effects 

(M0 - immediate analysis, M2 - 24 hours after collection, M3 - 48 hours post-collection). 

Biochemical analysis was performed a week after the harvest. Electrophoresis was carried out 

in agarose gel support. The mean and standard deviation of haematological variables of 

samples processed soon after harvest were: RBC (2.07 x 10
6
/uL ± 0.40); packed cell volume 

(38.08 % ± 5.93); hemoglobin (11.33 g/dL ± 2.15); VCM (186.52 fL ± 21.72); MCHC (29.68 

g/dL ± 2.56); MCH (55.08 pcg ± 5.94); total leukocytes (8142/uL ± 2,441); neutrophils 

(5913/uL ± 2168); lymphocytes (1460/uL ± 740); eosinophils (522/uL ± 385); monocytes 

(247/uL ± 176); platelets (123.458/uL ± 31.362) and total plasma proteins (6.23 g/dL ± 0.49). 

The mean and standard deviation corresponding to biochemical analysis was: albumin (3.29 

g/dL ± 0.33); ALT (15.49 IU/L ± 7.98); amylase (1037.92 IU/L ± 149.04); AST (21.12 IU/L 

± 7.50); total cholesterol (62.79 mg/dL ± 20.08); HDL cholesterol (14.73 mg/dL ± 4.98); LDL 

cholesterol (26.60 mg/dL ± 11.05); VLDL cholesterol (2.14 mg/dL ± 1.06); CK (111.61 IU/L 

± 70.16); creatinine (1.05 mg/dL ± 0.37); iron (194.64 µg/dL ± 81.17); GGT (65.18 IU/L ± 

54.57); glucose (103.71 mg/dL ± 29.63); globulins (2.76 g/dl ± 0.36); lipase (28.80 IU/L ± 

5.11); PST (6.05 g/dL ± 0.56); triglycerides (10.71 mg/dL ± 5.29); urea (53.46 mg/dL ± 

18.28). The results of the electrophoresis led to six protein bands which are classified as 

albumin (2.60 g/dL ± 0.33), alpha-1 (0.33 g/dL ± 0.07), alpha-2 (0, 50 g/dL ± 0.17), beta 1 

(0.62 g/dL ± 0.17), beta 2 (1.50 g/dL ± 0.25) and gamma (1.88 g/dL ± 0.30). Therefore, we 

conclude that there are physiological changes in hematological and biochemical parameters of 

giant anteaters from different biomes. In these animals the electrophoretic pattern of the 

technique in agarose gel are six protein bands and the percentage of albumin is greater than 

the other fractions. This suggests that extrinsic factors such as climate, nutrition and 

management can affect these variables. Therefore, the results presented in this work can be 

used as laboratory parameters of healthiness in cerrado captive giant anteaters. 

 

Keywords: Cerrado, protein concentrations, blood count, Xenarthra, biochemical parameters.



 

 

CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

São conhecidas atualmente cerca de 56.000 mil espécies de animais vertebrados
1
, 

sendo que destas, apenas 50 são classificadas como animais domésticos, e as demais como 

animais silvestres
2
. Devido a essa excessiva variedade de espécies e às dificuldades de se 

realizar estudos com tais animais, somente algumas apresentam suas características 

fisiológicas e anatômicas conhecidas. Entretanto, nos últimos anos, houve um incremento 

considerável na quantidade de estudos com estas espécies, a fim de se compreender melhor as 

particularidades dessa classe de animais, incluindo a determinação de valores hematológicos e 

bioquímicos de referências. Tais informações são importantes, pois possibilitam uma 

avaliação geral destes, bem como auxiliam na determinação do diagnóstico de enfermidades e 

da melhor conduta terapêutica, quando necessária
1,3

.  

A expansão da área de atuação do médico veterinário especialista em animais 

silvestres, que antes se limitava a cuidar de animais de zoológicos, promoveu a criação de 

vários programas de educação ambiental. A conscientização coletiva de preservação e 

conservação da fauna, principalmente de animais ameaçados de extinção, estimulou a criação 

de criadouros e centros de triagem, ampliando o campo de atuação do profissional nessa área
2
. 

O tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), mamífero silvestre pertencente 

à superordem dos Xenarthras e ordem pilosa, é caracterizado pela ausência de dentes, 

pelagem densa, pele espessa e garras fortes nas mãos e nos pés
4
. É uma espécie endêmica nas 

Américas Central e do Sul e no Brasil encontra-se amplamente distribuída, podendo ser 

encontrando em praticamente todos os biomas, principalmente em regiões de campos e 

cerrado. Porém, é classificado como espécie vulnerável na lista brasileira de espécies 

ameaçadas de extinção
5
. Tal fato está vinculado, principalmente, às mudanças ocorridas nos 

últimos anos no cerrado para o desenvolvimento da agricultura, motivando uma significativa 

redução da espécie neste bioma
6,7

. Outros fatores como o desmatamento e incêndios florestais 

afetam substancialmente populações silvestres, sendo o tamanduá-bandeira um dos principais 

mamíferos vítima das queimadas e dos atropelamentos
7,8

. 

À vista disso, houve um significativo aumento no número de atendimento de 

espécies silvestres em instituições veterinárias e centros de triagem
9-12

. Diferentemente do que 

ocorre na clínica de animais domésticos, os exames laboratoriais não fazem parte frequente do 



2 
 

atendimento clínico desses animais, devido, essencialmente, à ausência de valores de 

referências regionais para comparação, o que prejudica a avaliação clínica, bem como, o 

diagnóstico de enfermidades. Tais dados são imprescindíveis, dada à importância destes 

exames laboratoriais, que acabam por contribuir com a conservação dessas espécies
13-15

. 

Os exames laboratoriais desempenham papel fundamental na clínica, fornecendo 

informações sobre aspectos fisiológicos específicos de cada espécie
16

. Por isso, a realização 

de provas de laboratório deve seguir um protocolo padrão, na tentativa de produzir resultados 

fidedignos, com o mínimo de interferência possível
17

. A determinação de valores de 

referência para uma determinada espécie sejam eles hematológicos ou bioquímicos requer 

uma atenção ainda maior, já que estes valores serão utilizados como base para definir se 

outros indivíduos da mesma espécie encontram-se em estado de saúde ou doença
18,19

.  

A hematologia é a parte da ciência que se dedica ao estudo do sangue, incluindo a 

avaliação individual e conjunta de seus elementos figurados, como as hemácias (células 

vermelhas), os leucócitos (células brancas) e as plaquetas. Os dados dessa avaliação são 

expressos no hemograma, exame quantitativo e qualitativo do sangue, que fornece 

informações pertinentes sobre o organismo como um todo, de maneira rápida, prática e 

econômica. Quando devidamente empregado, associado à avaliação clínica, ao histórico do 

paciente e à correta interpretação dos resultados, torna-se uma poderosa ferramenta no 

diagnóstico de enfermidades, escolha do tratamento mais apropriado e determinação do 

prognóstico
16,19,20

. 

Os exames bioquímicos auxiliam na avaliação morfofuncional de diversos órgãos 

e sistemas, de forma rápida, minimamente invasiva e econômica. Sem grandes pormenores, 

independente da espécie, os analitos dosados avaliam a integridade morfológica e 

funcionalidade dos tecidos em que são produzidos e/ou armazenados
21

. O aumento sérico de 

determinado analito, indica alguma disfunção ou dano celular do órgão em que este é 

produzido, armazenado ou simplesmente eliminado. Entretanto, há casos em que o 

decremento de alguns destes também fornecem informações importantes sobre o 

funcionamento dos órgãos envolvidos
22,23

. 

A eletroforese é uma técnica laboratorial simples que utiliza uma corrente elétrica 

constante para promover a separação de moléculas carregadas, como proteínas e ácidos 

nucleicos. A migração das partículas ocorre por diferença de carga elétrica e por peso 

molecular, de forma que moléculas menores migram mais rapidamente que as maiores
24

. Com 

a evolução da técnica, a eletroforese de proteínas tem sido cada vez mais utilizada na rotina 
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laboratorial veterinária, fornecendo informações relevantes sobre o estado geral do paciente
25-

28
. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi cooperar com dados adicionais 

realizados com o tamanduá-bandeira sobre parâmetros fisiológicos, com o propósito de 

auxiliar na interpretação de resultados laboratoriais de exames hematológicos, bioquímicos e 

eletroforéticos da espécie. Por serem ferramentas auxiliares primordiais no diagnóstico de 

doenças e no conhecimento da condição sanitária do animal, os exames laboratoriais podem 

ser empregados em programas de conservação da espécie. Cabe ressaltar que este é um dos 

poucos estudos envolvendo aspectos laboratoriais do tamanduá-bandeira brasileiro, animal 

presente na região de cerrado com status de conservação questionável pela grande ação 

antrópica em favor do agronegócio. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Tamanduá-bandeira 

 

A superordem Xenarthra é subdividida em dois grandes grupos de animais que 

apresentam características morfológicas distintas. A ordem Pilosa, caracterizada pela presença 

de uma extensa pelagem, engloba as preguiças arbóreas (subordem Folivora) e os tamanduás 

(subordem Vermilingua). Já a ordem Cingulata apresenta uma carapaça, sendo seus 

representantes, os tatus
29

. 

O tamanduá-bandeira é o maior representante da família Myrmecophagidae, 

podendo ultrapassar os dois metros de comprimento e pesar mais de 45 kg
30

. Apresenta uma 

pelagem característica, constituída por uma faixa diagonal preta de bordas brancas, além de 

um focinho esguio e cilíndrico e uma cauda grande com pelos densos e alongados (Figura 1). 

Assim como as demais espécies da subordem Vermilingua, possuem a língua fina, alongada e 

flexível. Tal fato está associado ao tipo de alimentação destes animais, que exibem anatomia e 

fisiologia apropriadas para a mirmecofagia, como a ausência de dentes, glândulas salivares 

bem desenvolvidas e garras resistentes, utilizadas principalmente para a abertura de 

formigueiros e cupinzeiros
31,32

.  

 

 
FIGURA 1 - Tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), exibindo sua pelagem 

característica, composta por uma faixa diagonal preta de bordas brancas, 

além de um focinho esguio e cilíndrico e uma cauda grande com pelos 

densos e alongados. 

Fonte: Lanting
33

. 
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Apresentam um metabolismo lento, onde a taxa metabólica basal para sua massa 

corpórea não ultrapassa 40% da estimada, repercutindo na temperatura corporal, que é baixa, 

quando comparada a outros mamíferos. Tal fato pode estar relacionado à dieta dos 

tamanduás-bandeiras, que apresenta baixo teor nutricional
34

. O período de gestação dessa 

espécie é de aproximadamente 190 dias e o de lactação é de seis a oito semanas. As fêmeas, 

que são uníparas, transportam seus filhotes nas costas por volta de nove meses
32

. A 

maturidade sexual destes animais varia, podendo ser alcançada aos 24 meses
8
 ou até os 48 

meses. São animais de hábito solitário e noturno, onde a temperatura ambiente é mais amena, 

visto que nas horas mais quentes do dia são encontrados abrigados em fragmentos de 

mata
32,35

. 

A espécie pode ser encontrada desde o sul de Belize e Guatemala, na América 

Central, até a América do Sul
36

. No Brasil, costumava ser endêmico em todos os Estados 

brasileiros, no entanto, atualmente, não há relatos da sua presença no Rio de Janeiro e Espírito 

Santo. Nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil há uma progressiva diminuição dos 

exemplares de tamanduá-bandeira. A contínua destruição do seu habitat contribui para o 

vigente status de ameaça, onde está classificado como vulnerável
5
. 

Soma-se a isso o fato do tamanduá-bandeira ser uma das espécies mais 

prejudicadas pelas queimadas e por atropelamentos em rodovias
37

. Isso ocorre como 

consequência de aspectos comportamentais e características biológicas, visto que é um animal 

lento, com os sentidos da visão e audição pouco desenvolvidos
31

 e sua pelagem ser altamente 

inflamável
38

. Outros fatores como a dificuldade de criação em cativeiro
39

 e ser presa fácil de 

carnívoros
38

 contribuem para o declínio populacional da espécie. 

  

2.2. Processamento de amostras biológicas de animais silvestres 

 

O principal objetivo dos exames laboratoriais é expor informações referentes às 

amostras colhidas e processadas por mecanismos padronizados e conhecidos. Os resultados 

são então caracterizados e interpretados à luz de valores de referência pré-estabelecidos, 

resultantes de exames previamente realizados em indivíduos da mesma espécie
40

. Para tanto, 

o processamento das amostras biológicas é didaticamente dividido em três fases distintas: fase 

pré-analítica, analítica e pós-analítica
41

. 
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Destas, a que mais apresenta erros, alterando significativamente os resultados 

laboratoriais é a fase pré-analítica, pois engloba uma série de condutas interligadas e passíveis 

de erros que vai desde a anamnese do animal, passa pela colheita, armazenamento e transporte 

das amostras, terminando com a preparação destas para a análise, no laboratório
41,42

. Estudos 

realizados em laboratórios humanos revelam que os erros laboratoriais decorrentes da falta de 

padronização dessa etapa giram em torno de 62%
43

 a 77%
44

. 

A maioria dos exames laboratoriais é realizado com sangue e/ou seus derivados, 

como células, plasma ou soro
45

. No tocante a obtenção destas amostras em animais silvestres, 

os fatores que mais interferem nos exames laboratoriais são oriundos da fase pré-analítica. Os 

principais estão relacionados com a contenção ineficaz desses animais, material e técnica 

inadequados para a colheita de sangue, tratamento das amostras com anticoagulantes 

inapropriados, acondicionamento e transporte indevidos, além de hemólise e/ou lipemia
46

. 

Em animais silvestres, esses fatores envolvem ainda questões específicas, 

relacionadas ao temperamento, comportamento e habitat, que acabam suscitando alterações 

internas como medo, excitação e estresse. Algumas dessas variáveis não podem ser evitadas, 

apenas amenizadas. Por isso, a importância de se evitar ou, pelo menos, minimizar ao 

máximo, erros na fase pré-analítica, pois a existência desses resultará em dados que não 

expressam o real estado do animal. Para a redução de tais erros, o conhecimento teórico e 

prático das espécies que serão manipuladas é primordial, pois facilita a contenção e colheita 

das amostras
47,48

.  

 

2.3. Hematologia de mamíferos silvestres 

 

A ciência que estuda o tecido conjuntivo sanguíneo e seus componentes (glóbulos 

vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas), incluindo a avaliação dos órgãos hematopoiéticos, 

produção destas células, dinâmica, bem como doenças relacionadas a cada um destes, é 

chamada de hematologia. O exame que engloba informações quantitativas e qualitativas a 

cerca destes três componentes celulares sanguíneos é denominado hemograma
20

. 

Na medicina humana e veterinária o hemograma é o exame de triagem mais 

solicitado por ser relativamente rápido, minimamente invasivo, econômico e por fornecer 

informações importantes sobre o estado geral do paciente
49,50

. Tais informações, aliadas ao 

histórico clínico e ao exame físico do animal, possibilitam o diagnóstico de inúmeras 

enfermidades. É didaticamente dividido em eritrograma, leucograma e plaquetograma
19,20

. 
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Atualmente, existem contadores automáticos de células, específicos para a 

realização do hemograma de algumas espécies de animais. Todavia, tratando-se de animais 

silvestres, por não ser regular a solicitação deste exame e pela quantidade variada de espécies, 

a utilização de tal equipamento não é recomendada para esta classe, devido aos erros 

provenientes desta prática. Para tanto, preconiza-se o emprego da técnica manual para a 

contagem dos grupos celulares, fazendo-se o uso correto do diluente apropriado para cada 

situação (animal e tipo de célula)
22,51

. 

 

2.3.1. Eritrograma 

 

Essa parte do hemograma engloba a contagem de hemácias, dosagem de 

hemoglobina, determinação do hematócrito e dos índices eritrocitários de Wintrobe, utilizados 

para caracterizar as hemácias do sangue periférico quanto ao volume corpuscular médio 

(VCM), à concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) e à hemoglobina 

corpuscular média (HCM), sendo importantes na classificação de anemias
20,22,52

.  

Além dos dados quantitativos, outras informações sobre a morfologia das 

hemácias relacionadas à forma, tamanho e coloração, também são fornecidas neste exame, 

direcionando o clínico para um diagnóstico mais preciso. Determinadas alterações 

morfológicas apresentam significado clínico relevante, justificando a importância da 

avaliação microscópica dos esfregaços sanguíneos corados, tanto destas células, quanto das 

demais. Para tanto, a experiência do analisador deve ser levada em consideração, para que 

equívocos sejam evitados
16,21,53

. 

As hemácias, objeto de avaliação dessa parte do hemograma, são as células 

responsáveis pelo transporte do oxigênio até os tecidos, graças às moléculas de hemoglobina 

dispersas em seu citoplasma
53

. Possuem características morfológicas distintas que variam 

dentre as várias classes de animais (peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos). 

Diferentemente do que ocorrem nos demais grupos, nos mamíferos, essas células são 

arredondadas, desprovidas de núcleo e moderadamente bicôncavas, a ponto de formar uma 

discreta depressão no centro das mesmas. Tais características favorecem a movimentação 

destas  nos vasos sanguíneos, bem como as trocas gasosas
52

. 
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Quando comparadas com outras espécies de mamíferos domésticos como o cão, 

gato, equino ou bovino, as principais diferenças encontradas na série vermelha de animais 

silvestres estão relacionadas à forma, ao diâmetro das hemácias (Figura 2) e à concentração de 

hemoglobina das mesmas. Tal fato é constatado no VCM e CHCM destes animais, refletindo 

na quantidade de hemácias por microlitro (µL) de sangue. De modo geral, somente as 

espécies pertencentes à família Camellidae, como os camelos e as lhamas, apresentam 

hemácias ovaladas, sendo arredondadas nas demais espécies de mamíferos
16,52

. 

Em relação a outras características morfológicas bem conhecidas nas espécies 

domésticas, como tendência a formação de rouleaux, resposta medular nos casos de anemias, 

como a presença de policromasia, reticulócitos ou pontilhado basofílico, pouco se sabe nas 

espécies silvestres. Devido à extensa quantidade de espécies e aos locais onde estas vivem, 

estudos aprofundados neste sentido são complexos, por demandarem tempo, experiência dos 

analisadores e diversas situações clínicas (fisiológicas e patológicas) dos animais em 

questão
21,22

. 

 

 
FIGURA 2 - Fotomicrografia de hemácias de diferentes espécies de 

mamíferos silvestres, apresentando como diferença principal 

o tamanho dessas células. A – tamanduá-bandeira 

(Myrmecophaga tridactyla); B – capivara (Hydrochoerus 

hydrochaeris); C – macaco da noite (Aotus sp); D – onça 

parda (Puma concolor). Panótico rápido; 100x.  
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2.3.2. Leucograma 

 

O leucograma é o conjunto de valores quantitativos, tanto relativo quanto absoluto, 

pertinentes aos glóbulos brancos, associado às informações morfológicas dos mesmos. Os 

leucócitos são células de defesa produzidas constantemente na medula óssea por estarem 

envolvidos em diversos processos fisiológicos e patológicos do organismo. São divididos em 

dois grupos principais, a saber, os polimorfonucleares (neutrófilos, eosinófilos e basófilos) e 

os mononucleares (linfócitos e monócitos), apresentando funções distintas e específicas, o que 

auxilia na interpretação dos exames laboratoriais
54

.  

O conhecimento da cinética leucocitária na ausência de doenças, aliados às 

características fisiológicas de cada espécie, como quantidade de leucócitos totais e 

predomínio celular, são informações básicas e imprescindíveis para o reconhecimento de 

anormalidades e conclusão de um correto diagnóstico. Para tanto, estudos hematológicos com 

espécies silvestres saudáveis são necessários, a fim de se obter tais dados, colaborando com a 

escolha adequada do tratamento de enfermidades e consequentemente a conservação das 

espécies
55-57

. 

Na clínica de animais domésticos, tais informações estão amplamente disponíveis, 

facilitando a interpretação dos exames laboratoriais e por consequência, aliados ao histórico e 

ao exame físico, a identificação de alterações fisiológicas
58

. Os diferentes tipos celulares 

identificados e quantificados na contagem diferencial atuam em situações específicas, onde o 

incremento ou decremento de um tipo em particular, direcionam as suspeitas para a provável 

causa da desordem clínica observada. Daí a importância de se saber tanto o predomínio 

celular fisiológico de cada espécie, quanto à cinética leucocitária ante os processos 

inflamatórios e/ou infecciosos
59

. 

 

a) Neutrófilos 

 

Dentro do grupo dos granulócitos, os neutrófilos são as células de defesa 

produzidas em maior quantidade pela medula óssea na grande maioria das espécies de 

mamíferos. Por apresentarem alta motilidade e funções fagocíticas, os neutrófilos participam 

da primeira linha de defesa na presença de processos inflamatórios e infecciosos, sendo 

atraídos até o foco da inflamação por quimiotaxia ou pela liberação de citocinas indutoras de 

leucocitose como o fator de necrose tumoral alfa (TNFα) e interleucinas 1 (IL-1) e 6 (IL-

6)
60,61

. 
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Na medula óssea, estão localizados em compartimentos distintos, divididos por 

estágios de desenvolvimento, permanecendo, quando maduros, no compartimento de reserva 

de neutrófilos, até serem liberados para a corrente sanguínea. Nos vasos sanguíneos podem 

ser encontrados, em proporções equivalentes, na maioria dos mamíferos, tanto no 

compartimento circulante quanto no marginal de neutrófilos. Ao sair da medula, ficam na 

corrente sanguínea cerca de cinco a dez horas, até atingirem os tecidos, mantendo-se nestes 

até morrerem
53,61,62

. 

O aumento no número de neutrófilos, chamado de neutrofilia, está relacionado 

principalmente a quadros de inflamação aguda; infecções bacterianas, virais, fúngicas e 

protozoárias; e neoplasias. Algumas situações fisiológicas como o estresse, medo, excitação 

ou ansiedade, podem promover uma neutrofilia transitória. A diminuição no número de 

neutrófilos na corrente sanguínea, denominado de neutropenia, ocorre principalmente nos 

casos de inflamação aguda intensa, infecção bacteriana severa, hipoplasias medulares 

causadas por agentes infecciosos ou por neoplasias
22,62

.  

De modo geral, não há diferenças, entre as espécies, quanto à função dos 

neutrófilos, no entanto, morfologicamente, estas células possuem características distintas para 

cada espécie (Figura 3). As principais alterações morfológicas estão relacionadas à coloração 

dos grânulos citoplasmáticos presentes nestas células, onde determinadas espécies como 

primatas, coelhos e roedores possuem neutrófilos com granulação evidenciada pela coloração 

de rotina, semelhante aos eosinófilos. Neste caso, a experiência do analisador ao realizar a 

contagem diferencial de leucócitos nesses animais deve ser levada em consideração
63

. 

 

b) Eosinófilos 

 

Estas células, caracterizadas pela presença de grânulos róseos a alaranjados dispersos 

no citoplasma, são produzidas principalmente na medula óssea, podendo, entretanto, serem 

também geradas no baço ou fígado. São as células que mais se diferenciam morfologicamente 

entre as espécies, possuindo características peculiares para cada uma delas
21,43

 (Figura 4). Ao 

deixar a medula óssea, permanecem poucas horas na corrente sanguínea, adentrando o tecido 

de destino, sendo atraídos para áreas inflamatórias por quimiotaxia, graças a substâncias como 

histamina, IL-3 e IL-5, liberadas por diversos tipos de células, não retornando para o sangue 

periférico
16,64,65

. 
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FIGURA 3 - Fotomicrografia de neutrófilos de diferentes espécies de 

mamíferos silvestres, apresentando discretas diferenças 

morfológicas, como a presença marcante dos grânulos 

citoplasmáticos em algumas espécies. A - tamanduá-bandeira 

(Myrmecophaga tridactyla); B – onça parda (Puma concolor); 

C – urso pardo (Ursus arctos); D – wallaby (Macropus 

rufogriseus). Panótico rápido (A, B e C); Giemsa (D).  

 

A membrana celular dos eosinófilos possui receptores para citocinas, quimiocinas, 

histamina, fator ativador de plaquetas (PAF) e imunoglobulinas, principalmente as do tipo E 

(IgE), relacionadas a processos alérgicos. Os grânulos eosinofílicos contêm proteínas capazes 

de afetar as membranas de parasitas e de formar leucotrienos e prostaglandinas
54,66

. Tais 

características, aliadas as propriedades bactericidas e fagocitárias dessas células, estão 

intimamente ligadas às funções destas células no organismo, atuando principalmente em casos 

de inflamação aguda, infecção parasitária, processos alérgicos e indução de dano 

tecidual
22,60,67

.  

Logo, o incremento dessa população celular na corrente sanguínea, ou seja, 

eosinofilia, está relacionado à presença de processos alérgicos, parasitismo, inflamação aguda 

com envolvimento de mastócitos e consequente liberação de histamina, e neoplasias. Como a 

quantidade de eosinófilos é normalmente baixa no sangue periférico, a eosinopenia costuma 

não ter significado clínico relevante. No entanto, o leucograma como um todo deve ser 

avaliado, com o intuito de verificar se a possível causa dessa alteração não está relacionada a 

algum processo inflamatório agudo ou a alguma situação de estresse
22,65

. 
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FIGURA 4 - Fotomicrografia de eosinófilos de mamíferos silvestres. A - 

tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla); B - capivara 

(Hydrochoerus hydrochaeris); C – macaco da noite (Aotus sp); D 

– urso pardo (Ursus arctos). Panótico rápido.  

 

 

c) Basófilos 

 

Os basófilos são células granulocíticas caracterizadas morfologicamente pela 

presença de grânulos citoplasmáticos que se coram fortemente de azul, razão pela qual são 

assim denominados. Por serem raramente encontrados na corrente sanguínea, pouco se sabe 

sobre suas funções fisiopatológicas. São produzidos pela medula óssea, seus grânulos 

possuem histamina, heparina e, em algumas espécies, serotonina, e em sua membrana 

plasmática, há receptores para IgE, tal como os eosinófilos
16,68

. 

Devido a algumas semelhanças funcionais e morfológicas entre os basófilos e os 

mastócitos, há uma conjectura de que aqueles, ao adentrarem os tecidos, transformam-se em 

mastócitos teciduais. No entanto, não há evidências de que tal fato realmente ocorra, até 

porque a origem de ambos são distintas, sendo os mastócitos produzidos a partir de células 

mesenquimais indiferenciadas no tecido conectivo da medula óssea
21,54

. A produção dos 

basófilos pela medula óssea é influenciada primordialmente pela liberação de IL-3, 

promovendo ainda a diferenciação e sobrevivência destes in vitro. Outras citocinas como a 

IL-4, IL-5 e fator de células-tronco (SCF) além de contribuírem com essas funções, também 

os direcionam para os locais de inflamação
60,68

. 



13 
 

Uma basofilia propriamente dita é caracterizada pela presença excessiva, acima de 

200 células por µL, ou por uma quantidade discreta, mas persistente dessas células na corrente 

sanguínea. Visto que algumas espécies domésticas como os equinos, e silvestres como 

algumas espécies de primatas e tamanduá-bandeira, liberam eventualmente essas células, é 

importante diferenciar o fisiológico do patológico. Nestes casos, tal alteração laboratorial 

pode estar relacionada a processos alérgicos, parasitários ou neoplásicos, principalmente 

mastocitomas. A basofilopenia não apresenta significado clínico relevante
22,54,68

.  

 

d) Linfócitos 

 

Estas células, classificadas como mononucleares ou agranulocíticas, são o 

segundo grupo mais abundante de leucócitos presentes na corrente sanguínea, sendo que em 

algumas espécies o predomínio celular é quase que exclusivamente destas
16,69

. Engloba uma 

população celular morfológica e funcionalmente distinta, classificada em linfócitos T, B e 

nulos, não apresentando, entretanto, diferenças morfológicas distinguíveis nos exames 

laboratoriais de rotina, salvo algumas exceções
54

. Destas subpopulações, cerca de 70% dos 

linfócitos presentes na corrente sanguínea são do tipo T, e do restante, aproximadamente 20% 

são do tipo B
21,69

.  

Diferenciam-se das demais células por serem produzidos em outros órgãos além 

da medula óssea, ditos órgãos linfoides secundários, tais como o baço, linfonodos e timo, 

principalmente. Nos mamíferos, a medula óssea produz apenas as células linfoides 

precursoras, que são então direcionadas para os outros órgãos periféricos, onde completarão 

seu desenvolvimento, diferenciando-se nos distintos subtipos celulares após estímulo 

antigênico
70

. 

Os linfócitos são as principais células do sistema imunológico, responsáveis pela 

destruição de antígenos e produção de anticorpos contra diversos patógenos. Os linfócitos do 

tipo B são os responsáveis pela imunidade humoral, e quando estimulados por interleucinas, 

produzem imunoglobulinas, tornando-se plasmócitos. Já os do tipo T são responsáveis pela 

imunidade celular e são subdivididos em linfócitos TCD4 ou auxiliares e TCD8 ou 

citotóxicos, que atuam no controle de patógenos intracelulares. Os linfócitos ditos nulos são 

aqueles desprovidos de marcadores de superfície presente nas células T e B, chamados de 

natural killers (NK). Apresentam-se normalmente como grandes linfócitos, com ou sem 

granulação citoplasmática
60,70

. 
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Morfologicamente, não há diferenças expressivas entre os linfócitos das várias 

espécies de animais silvestres, sendo caracterizados, de um modo geral, como células de 

diâmetro pequeno, com núcleo arredondado e citoplasma escasso e claro (Figura 5). 

Entretanto, algumas espécies de roedores como os porquinhos-da-índia e capivaras podem 

apresentar no citoplasma destas, uma inclusão grande e granular, que desloca o núcleo do 

centro. Com os corantes de rotina, tipo Romanowsky, cora-se de vermelho, incluída em um 

vacúolo, denominada de corpúsculos de Kurloff. A função e origem de tal inclusão são 

desconhecidas
71

. 

 

 

 
FIGURA 5 - Fotomicrografia de linfócitos de alguns mamíferos silvestres. A – 

tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla); B - wallaby 

(Macropus Rufogriseus); C - macaco da noite (Aotus sp); D – onça 

parda (Puma concolor). Panótico rápido (A, C e D); Giemsa (B). 

 

 

 

 

 

 



15 
 

A linfocitose, caracterizada pelo aumento no número de linfócitos, pode indicar 

inflamação crônica, relacionadas à infecção viral, bacteriana, fúngica ou protozoária; ou 

doenças linfoproliferativas como linfoma e leucemia linfoide. Existe, no entanto, a linfocitose 

fisiológica, provocada pela liberação de catecolaminas como a adrenalina e noradrenalina, em 

resposta a situações de excitação, medo, ansiedade ou dor. Já a linfopenia, definida como 

diminuição da quantidade de linfócitos circulantes, está associada a quadros de infecções 

(bacterianas ou virais) agudas; estados de estresse ou em casos de terapias com esteroides, 

onde há a liberação de glicocorticoides, já que essas substâncias além de dificultar a produção 

de linfócitos, promove a lise dessas células
22,70

. 

 

e) Monócitos 

 

Apesar de ter a mesma origem celular que os neutrófilos, os monócitos são células 

classificadas como agranulocíticas, ainda que apresentem uma pequena quantidade de 

grânulos em seu citoplasma. Na medula óssea, onde são produzidos, a diferenciação ocorre 

graças à influência de um fator estimulador de colônia monocítica. Ao contrário do que é 

observado com os neutrófilos, não há reserva dessas células na medula óssea. Contudo, em 

casos de necessidade, monócitos jovens podem ser liberados em até seis horas
16,54,72

. 

São consideradas células intermediárias, pois continuam seu desenvolvimento 

além da medula óssea, permanecendo no sangue por pouco tempo, até atingirem os tecidos, 

onde concluem sua maturação. Lá, transformam-se em células do sistema mononuclear 

fagocitário, tendo a capacidade de se dividirem para formar outras células, justificando a alta 

proporção de macrófagos teciduais, em relação aos monócitos sanguíneos. Dependendo do 

tecido em que se localizam, recebem denominações diferentes, porém com funções 

semelhantes. Os mais conhecidos são as células de Kupffer (fígado), os macrófagos alveolares 

(pulmão) e as células da micróglia (sistema nervoso)
72,73

. 

Teoricamente, as características morfológicas dos monócitos são semelhantes 

entre as várias espécies de mamíferos silvestres
71

. No entanto, por serem células 

plurifacetadas, apresentando aspectos peculiares em sua morfologia, podem indubitavelmente 

serem identificadas erroneamente no exame microscópico. Isso porque os monócitos não 

apresentam uma forma única, pois os núcleos mostram-se com formatos diferentes, o 

citoplasma é amplo, acinzentado, podendo exibir uma granulação fina e corada levemente de 

vermelho (Figura 6). Em casos de dúvida, o tamanho dessas células acaba auxiliando na sua 

diferenciação, já que são os maiores leucócitos, quando comparados com os demais
54,73

 . 
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FIGURA 6 - Fotomicrografia de monócitos de espécies distintas de mamíferos 

silvestres. A - tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla); B - 

capivara (Hydrochoerus hydrochaeris); C - onça parda (Puma 

concolor); D – macaco da noite (Aotus sp). Panótico rápido. 

 

 

  

Exercem funções como fagocitose, destruição de microorganismos, regulação da 

inflamação, reparo tecidual e apresentação de antígenos, participando ativamente dos 

processos inflamatórios
21

. O aumento quantitativo deste tipo celular na corrente sanguínea 

(monocitose) está relacionado à inflamação aguda e crônica, por estímulo das citocinas 

liberadas nesses casos. Em situações de estresse ou terapias com glicocorticoides também há 

o incremento dessas células, onde os monócitos dos compartimentos marginais são 

deslocados para o circulante. A ausência ou a pequena quantidade destes na circulação 

(monocitopenia) não tem significado clínico relevante, já que esta situação é fisiológica em 

algumas espécies
22

.  
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2.3.3. Plaquetograma 

 

O plaquetograma é a parte do hemograma que expressa a quantidade total de 

plaquetas por µL, além de observações pertinentes à sua morfologia e distribuição no 

esfregaço sanguíneo, quando necessário. Exames processados em contadores automáticos 

possuem ainda informações quanto ao volume plaquetário médio (VPM) e amplitude de 

distribuição de plaquetas (PDW – platelet distribution width), correspondentes, 

respectivamente, ao VCM e RDW (red distribution width) nas hemácias
74

. Em humanos, 

esses parâmetros são utilizados para avaliar as possíveis causas de trombocitopenia. 

Entretanto, na medicina veterinária, tal relação ainda não está bem definida. Mais estudos a 

fim de se definir o limiar da relação entre essas variáveis e o motivo do decremento no 

número de plaquetas na corrente sanguínea fazem-se necessários
75,76

. 

As plaquetas são resquícios citoplasmáticos do megacariócito, uma célula 

pluripotente de origem medular. São caracterizadas pela ausência de núcleo e presença de 

grânulos em seu interior, que nem sempre são vistos nos exames microscópicos de rotina.  A 

produção dessas células e manutenção das quantidades pertinentes na circulação é controlada 

pelo hormônio trombopoietina. São responsáveis pela hemostasia primária, formando o 

tampão plaquetário, na tentativa de impedir a saída do sangue dos vasos sanguíneos, até que a 

hemostasia secundária seja concluída
77,78

. 

Morfológica e funcionalmente são análogas entre as diversas espécies de 

mamíferos, variando apenas em quantidade. Em geral, o número fisiológico total de plaquetas 

por µL nos animais encontram-se entre 100.000 a 800.000. Quando essa quantia está acima 

dos valores de referência, tem-se uma trombocitose, que normalmente está associada a uma 

produção exacerbada dessas células, influenciadas por citocinas inflamatórias, como a IL-6, 

que estimulam a produção de trombopoietina. Outros casos como neoplasias e liberação de 

catecolaminas também cursam com trombocitose. A diminuição no número de plaquetas 

circulantes caracteriza a trombocitopenia, relacionadas a diversas situações que promovem o 

sequestro, destruição e/ou consumo destas
22,79

. 

Apesar da sua importância fisiológica, alguns estudos com mamíferos silvestres 

hígidos não avaliam laboratorialmente essas células, excluindo-as dos parâmetros 

hematológicos analisados
80-83

. Ter valores de referência para plaquetas também é relevante, 

uma vez que processos inflamatórios e algumas enfermidades alteram seus valores de 

normalidade, proporcionando informações úteis tanto para o diagnóstico quanto para o 

prognóstico desses animais
79

.  
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Em tamanduás-bandeiras, essa informação é fundamental, visto que essa espécie 

apresenta uma hipovitaminose K, que prejudica a coagulação secundária. Tal fato os 

predispõe a possíveis sangramentos espontâneos
84

. A ausência de parâmetros de referência 

prejudica a avaliação clínica nesses casos, impossibilitando o diagnóstico preciso da 

desordem hemostática, se primária, secundária ou ambas.  

 

2.4. Bioquímicas sanguíneas  

 

Os exames bioquímicos sanguíneos realizados na rotina clínica veterinária têm 

como objetivo principal quantificar os analitos presentes no plasma, oriundos de tecidos e 

órgãos específicos, onde são produzidos e/ou armazenados. A análise quantitativa desses 

compostos aliados aos valores de referências adequados (espécie, idade, sexo, região) 

contribui com a avaliação clínica, nutricional e metabólica dos animais. Tais informações 

auxiliam no diagnóstico de diversas patologias de forma prática, rápida e econômica, desde 

que associadas à anamnese e exame físico do animal. São inúmeros os metabólitos que podem 

ser mensurados no plasma sanguíneo, contudo, apenas aqueles que têm sua fisiologia e 

metabolismo conhecidos são relevantes na avaliação laboratorial
21

. 

A reduzida quantidade de estudos sobre o perfil bioquímico de mamíferos 

silvestres é realizada quase que exclusivamente com animais clinicamente saudáveis. Tal fato 

não demonstra com clareza a sensibilidade e a especificidade dos analitos mensurados em 

avaliar determinado órgão, frente a um dano. Com isso, mais estudos com essa classe são 

necessários, a fim de se determinar a eficiência dos mesmos. Logo, a interpretação desses 

dados nesses animais é semelhante à realizada em espécies domésticas
85

. 

 

2.4.1. Enzimas 

 

As enzimas são proteínas sintetizadas pelo organismo, no meio intracelular, com a 

função de acelerar reações químicas, sendo ativadas apenas em substratos específicos. Na 

bioquímica clínica, por serem produzidas em locais conhecidos e terem seu metabolismo 

compreendido, a mensuração dessas enzimas fornece informações pertinentes sobre o estado 

geral do animal
45

. Na medicina veterinária, algumas enzimas são dosadas com maior 

frequência, tendo aplicabilidade na avaliação clínica dos animais. 

Diferentemente do que é observado nos animais domésticos, em espécies 

silvestres algumas informações sobre especificidade tecidual, comportamento destas enzimas 

ante a danos teciduais e suas meia-vidas na corrente sanguínea ainda são pouco conhecidas. 
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Por isso, mais estudo com esta classe de animais faz-se necessário, na intenção de aprimorar o 

uso da bioquímica clínica em prol do bem-estar animal
85

. 

As enzimas comumente mensuradas na rotina laboratorial tem sua origem nas 

células de tecidos específicos, permanecendo nestas em locais distintos como citoplasma, 

mitocôndrias ou membrana celular. São liberadas para o meio extracelular como resultado de 

processos fisiológicos. No entanto, em situações adversas como lesão celular, estimulação de 

produção enzimática, proliferação celular, diminuição da depuração enzimática ou aumento 

na absorção destas, pode-se observar o aumento sérico dessas proteínas. Podem ser 

classificadas como enzimas de extravasamento ou de indução
23, 86,87

. 

A mensuração destes compostos baseia-se na velocidade da atividade enzimática 

quando em contato com seu substrato específico. Ou seja, a velocidade com que o substrato é 

consumido durante a reação química ou que um produto é formado, pela ação da enzima em 

questão, é diretamente proporcional à sua concentração na amostra analisada. Para isso, são 

conhecidos dois métodos espectrofotométricos para a dosagem desses analitos, sendo eles o 

de ponto final e o cinético. O resultado obtido é expresso em unidade internacional, 

significando que o valor encontrado foi a quantidade de enzima utilizada para catalisar a 

conversão de um micromol de substrato no período de um minuto
22

.  

 

a) Alanina aminotransferase (ALT)  

 

É uma enzima dispersa no citoplasma de diversas células como os miócitos do 

músculo esquelético e cardíaco, rim e hepatócitos, considerada uma enzima de 

extravasamento. Entretanto, em algumas espécies como cães, gatos, coelhos, primatas e 

roedores, sua concentração no fígado é maior, o que a torna uma enzima hepato-específica 

nestas. Porém, em outras espécies, a quantidade de ALT no citoplasma dos hepatócitos é 

baixa, a ponto de não ter valor diagnóstico a mensuração desta enzima na avaliação hepática. 

Nesses animais, a atividade desta enzima é mais expressiva nos casos de lesão muscular
45,88,89

.  

O incremento sérico desta enzima está associado ao número de células lesadas e à 

extensão da lesão. Pode ser reversível ou irreversível (necrose), causada por danos como 

inflamação, alterações metabólicas, traumatismo, toxinas, neoplasias, hipoxia ou induzida por 

medicamentos. No entanto, em doenças hepáticas graves, em que há o comprometimento de 

quase todo o órgão, a quantidade de hepatócitos está consideravelmente diminuída, 

impossibilitando o aumento sérico da ALT. Nesses casos, recomenda-se a realização de 

outros exames para confirmar a gravidade do comprometimento hepático
22,86,87

. 
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b) Aspartato aminotransferase (AST) 

 

A AST localiza-se tanto nos hepatócitos quanto nos miócitos esqueléticos e 

cardíacos de todas as espécies, também classificada como uma enzima de extravasamento. Tal 

fato dificulta a avaliação específica destes tecidos baseado somente na mensuração desta, 

carecendo da associação com outras enzimas para saber a origem da lesão. Diferentemente da 

ALT, apenas uma pequena quantidade de AST está dispersa no citoplasma dos hepatócitos, 

estando mais concentrada na membrana das mitocôndrias
21,89,90

.  

Por não ser hepato-específica como a ALT, o aumento sérico desta enzima pode 

estar associado à lesão tanto muscular quanto hepática. No entanto, por ser uma enzima mais 

mitocondrial que citosólica, o incremento da AST normalmente está vinculado a lesões mais 

extensas
87

. Nesses casos, recomenda-se a dosagem de outras enzimas mais específicas a fim 

de saber qual a origem da lesão
89,91

. Nas espécies em que a ALT não funciona como indicador 

de dano hepático, outras enzimas com excelente desempenho nesse quesito como a sorbitol 

desidrogenase e glutamato desidrogenase podem ser mensuradas. Porém, por serem 

dificilmente disponíveis para a rotina laboratorial, são mais utilizadas em pesquisas
92

. Em 

lesões musculares, além da AST, a enzima creatina quinase também é liberada, direcionando 

o diagnóstico, quando associadas
23,88,91

.  

 

c) Fosfatase alcalina (FA) 

 

A FA é uma enzima encontrada em diversos tecidos como osteoblastos e epitélios 

biliar, intestinal, renal e mamário. Porém, localiza-se principalmente na membrana plasmática 

dos hepatócitos. A atividade sérica de FA é de origem hepática e osteoblástica, devido a curta 

meia-vida das outras isoenzimas
45

. Apesar disso, algumas espécies apresentam 

particularidades específicas quanto ao metabolismo dessa enzima, facilitando a interpretação 

deste teste bioquímico. Como pode ser observado nos felinos, que além de exibirem uma 

meia-vida de FA de apenas seis horas, não a produzem com a mesma intensidade que outras 

espécies. Em relação aos equinos e ruminantes, os valores de normalidade dessa enzima são 

muito amplos, o que acaba por dificultar o diagnóstico pela falta de sensibilidade da mesma 

em relação a danos hepáticos
22,23

.   
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Por ser uma enzima de indução, seu aumento está vinculado a uma maior 

produção, pelo tecido de origem. Logo, animais jovens apresentam valores séricos elevados 

devido à intensa atividade osteoblástica, durante o desenvolvimento ósseo. Outra causa muito 

comum de incremento de FA é a colestase, onde a pressão luminal dos ductos biliares se 

eleva, promovendo sua produção. Em cães, é observado que os glicocorticoides também 

elevam os níveis séricos dessa enzima. Doenças de caráter crônico, incluindo as neoplasias, 

também cursam com valores exacerbados de FA
87-90

.  

 

d) Gama glutamiltransferase (GGT) 

 

A GGT é uma enzima glicoproteica localizada na membrana celular de vários 

tecidos como fígado, rins, pâncreas, glândula mamária e intestinos. Contudo, está presente em 

maior quantidade nas células dos tubulares renais e do pâncreas, e em menor concentração 

nos hepatócitos. Apesar disso, alterações renais e pancreáticas não alteram os níveis séricos 

dessa enzima, sendo originada, portanto, quase que exclusivamente do sistema hepatobiliar
86

. 

Por ser uma enzima de indução, a elevação desta na corrente sanguínea indica a presença de 

certos estímulos, tendo como resposta a produção e liberação desta
87

. 

Em algumas espécies, como felinos, equinos e ruminantes, a GGT é mais 

específica e sensível que a FA. É comumente utilizada como marcador de colestase na 

medicina veterinária, onde se observa o aumento sérico desta enzima. Outras situações que 

elevam os teores dessa enzima são similares às relatadas para FA
23

. 

 

e) Amilase 

 

É uma metaloenzima cálcio-dependente da classe das hidrolases, responsável pela 

quebra do amido, amilopectina e glicogênio em maltose e dextrina. Está presente em diversos 

tecidos como cérebro, pulmão, glândulas salivares, sendo, contudo, encontrada em maior 

quantidade no pâncreas e duodeno
45

. Das espécies veterinárias, a que mais apresenta 

informações a despeito da atividade sérica dessa enzima são os cães, carecendo de mais 

estudos sobre o metabolismo da amilase nas demais espécies, principalmente em 

silvestres
23,85

.  
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Sabe-se que em cães, a elevação sérica desta enzima está associada a casos de 

obstrução das glândulas salivares, lesão pancreática, seja por inflamação ou por neoplasias, 

disfunção renal, ligada à diminuição da filtração glomerular, enterite e obstrução intestinal. 

Nas outras espécies, o pouco que se sabe está relacionado a alterações da amilase ante um 

quadro de lesão pancreática, onde em felinos seus níveis séricos permaneceriam inalterados 

ou diminuídos, e em equinos há um aumento, porém impreciso
21,86

. 

 

f) Lipase 

 

A lipase é também uma metaloenzima citosólica cálcio-dependente, responsável 

pela hidrólise de triglicerídeos, transformando-os em ácidos graxos livres, monoglicerídeos e 

colesterol.  Pode ser encontrada no pâncreas, tecido adiposo, fígado e mucosas gástrica e 

duodenal, sendo a pancreática a mais abundante no soro sanguíneo. Assim como a amilase, 

faltam mais estudos sobre o metabolismo desta enzima nas diversas espécies animais
86

.  

Em cães, é sabido que seu incremento sérico pode estar relacionado a quadros de 

pancreatite aguda, mas assim como a amilase, não há sensibilidade suficiente nestes testes 

para se afirmar tal patologia. Além de sofrer interferência de vários fatores intrínsecos e 

extrínsecos, alterando os resultados laboratoriais da lipase
22,23

. 

 

g) Creatina quinase (CK)  

 

Considerada uma enzima de extravasamento específica de músculo, a CK está 

localizada no citoplasma dos miócitos de todos os tipos musculares (esquelético, cardíaco, 

liso), incluindo ainda cérebro, nervos, rins, diafragma, trato gastrointestinal, útero e bexiga
45

. 

Existem quatro isoenzimas de CK, produzidas em músculos específicos, que podem ser 

mensuradas, facilitando o diagnóstico da lesão muscular
86

. Entretanto, seu uso é mais comum 

na medicina humana, não apresentando ainda importância diagnóstica na medicina 

veterinária
93,94

. 

Por ser uma enzima específica, seu incremento sérico indica lesão muscular, de 

origem inflamatória, neoplásica, traumática, degenerativa ou nutricional (catabolismo 

muscular). Porém, apresenta uma meia-vida curta, de forma que os níveis de CK voltam à 

normalidade assim que a alteração muscular cessa. Para tanto, costuma-se mensurar em 

conjunto as enzimas AST e CK, sendo a primeira mais específica para quadros crônicos de 

dano muscular
21,95,96

. 
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2.4.2. Metabólitos 

 

São substâncias dispersas no plasma sanguíneo, oriundos da metabolização dos 

nutrientes, refletindo a situação metabólica de diversos tecidos. Essas informações permitem 

avaliar o funcionamento de órgãos, integridade tecidual, bem como se há algum desequilíbrio 

metabólico específico ou de origem nutricional
45

.  

 

a) Creatinina  

 

É um produto do metabolismo da creatina e fosfocreatina muscular, que é 

condensada e desidratada espontaneamente, dando origem a creatinina. Sua produção é 

constante, não sofrendo interferência de fatores intrínsecos como idade e sexo. Contudo, o 

incremento do metabolismo muscular pode acarretar o aumento da concentração sérica de 

creatinina. Em mamíferos é eliminada quase que exclusivamente por via renal durante a 

filtração glomerular, sendo o marcador indireto mais eficiente dessa função
97

.  

Logo, seu aumento sérico será observado em casos de insuficiência renal, aguda 

ou crônica, de origem renal, pré-renal ou pós-renal, em consequência da diminuição da taxa 

de filtração glomerular. Apesar da especificidade, a sensibilidade desse parâmetro é 

contestável, visto que seu aumento ocorre tardiamente, apenas quando cerca de 75% da 

capacidade funcional dos néfrons de ambos os rins se perde
98-100

. Níveis séricos diminuídos 

de creatinina não apresentam significado clínico relevante, podendo estar associada à 

diminuição da massa muscular
22,101

. 

 

b) Ureia  

 

A ureia é um composto neutro e solúvel, resultante do catabolismo proteico, a 

partir da amônia, como principal forma de eliminação do nitrogênio nos mamíferos. É 

sintetizada no interior dos hepatócitos, após cinco reações químicas, duas no interior das 

mitocôndrias e três no citoplasma, sendo então liberada para a corrente sanguínea. Grande 

parte da ureia produzida é excretada pelos rins, através da urina, após filtração glomerular
45

. 

Por ter seus níveis séricos influenciados por fatores ditos extra-renais, como a alta 

ingestão proteica, jejum prolongado e elevado catabolismo proteico, não é considerada um 

bom indicador do funcionamento renal
97

. Para avaliação renal, portanto, recomenda-se a 

mensuração conjunta da ureia com a creatinina. A elevação de ambas, relacionada à falha na 
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excreção, caracteriza a azotemia, sendo a causa pré-renal, renal ou pós-renal
98,101

. Já o valor 

sérico diminuído de ureia normalmente é indício de insuficiência hepática, resultando em 

menor produção desse composto
21

. 

 

c) Lipídios  

 

Nos mamíferos, os lipídios são compostos insolúveis em água, classificados em 

cinco grupos distintos, a saber, esteróis, ésteres de glicerol, ácidos graxos, esfingosinas e 

terpenos
72

 (Lopes et al., 2007). Exercem funções distintas como fonte de energia, manutenção 

da integridade morfológica de células, por ser um dos principais componentes das membranas 

celulares, isolante térmico, substrato para a formação de hormônios, dentre outras. Na 

corrente sanguínea encontram-se ligados a proteínas, formando um complexo designado de 

lipoproteína
102

.  

Os lipídios encontrados em maior concentração na corrente sanguínea são os 

triglicerídeos e o colesterol e suas frações high density lipoprotein (HDL), low density 

lipoproteins (LDL) e very low density lipoproteins (VLDL). Os triglicerídeos são produzidos 

essencialmente no tecido adiposo, onde são armazenados em forma de gordura. Porém, 

podem ser sintetizados também no fígado, intestino delgado e glândula mamária. O colesterol 

é um lipídio exclusivo dos animais, sendo formado, catabolizado e excretado pelo fígado. Por 

serem hidrofóbicos, só podem ser carreados na circulação ligados a proteínas, denominadas 

neste caso, de apoproteínas. Baseado na densidade destas é que se tem a classificação das 

frações do colesterol
103

. 

A elevação de qualquer um desses compostos ou de todos eles no sangue é 

chamada de hiperlipidemia e pode estar associada a problemas primários ou secundários. 

Após a ingestão de alimento, ocorre uma hiperlipidemia transitória, considerada fisiológica. 

As causas patológicas primárias dessa alteração estão relacionadas principalmente ao aumento 

da produção de lipoproteínas pelo fígado. Contudo, distúrbios hormonais ou celulares como 

hiperadrenocorticismo, pancreatite aguda e diabetes mellitus, promovem o incremento de 

lipídios. Nos casos de níveis séricos baixos de lipídios (hipolipidemia), normalmente é o 

colesterol que se encontra diminuindo. Por ser produzido exclusivamente nos hepatócitos, 

essa alteração laboratorial pode indicar uma insuficiência hepática
22,87,102

.  
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d) Proteínas totais, albumina e globulinas  

 

Apesar das inúmeras proteínas presentes no plasma, as mensuradas com 

frequência na rotina laboratorial veterinária são albumina, globulinas (soro) e fibrinogênio 

(plasma). São produzidas no fígado e são responsáveis por diversas funções tais como 

manutenção da pressão oncótica, transporte de inúmeras substâncias pelo sangue, regulação 

do pH sanguíneo, além de participarem ativamente da coagulação sanguínea. Em tese, a 

dosagem de proteínas totais permite uma visão geral do estado nutricional e hídrico do 

paciente, onde o aumento sérico dessas está usualmente ligado a quadros de desidratação 

devido à hemoconcentração. Já níveis baixos de proteínas séricas acontecem em situações de 

má nutrição, doenças crônicas, neoplasias e doenças entéricas com perda de proteínas
104

.  

A albumina é a principal proteína plasmática, correspondendo a 60% da 

concentração total de proteínas. É responsável por 80% da pressão oncótica e pelo transporte 

de hormônios, ácidos graxos livres, metais, aminoácidos e bilirrubina, dentre outros. Por ser 

sintetizada nos hepatócitos, permite a avaliação desse órgão, de forma que seu decremento 

pode ser resultante de insuficiência hepática
105

. Outras causas de hipoalbuminemia estão 

vinculadas ao estado nutricional do animal, pois sua produção depende de nutrientes advindos 

de alimentação balanceada; ou processo inflamatório agudo, onde o fígado diminui a 

formação de albumina para gerar outras proteínas de fase aguda. Mas por possuir uma meia-

vida longa, o diagnóstico precoce dessas alterações é prejudicado
104

.  

As globulinas são um grupo heterogêneo de proteínas, englobando anticorpos, 

enzimas, fatores de coagulação e outras proteínas transportadoras. São divididas em três 

frações distintas (alfa, beta e gama), segundo características eletroforéticas comuns. Com 

exceção das imunoglobulinas (fração gama), que são produzidas pelos plasmócitos, todas as 

outras proteínas têm origem hepática
72

. Na rotina laboratorial, a concentração sérica das 

globulinas é o resultado da diferença entre a albumina e a proteína total sérica, já que o 

fracionamento dessas proteínas só é realizado na eletroforese. Tal fato pode gerar equívocos 

na interpretação das alterações encontradas nesse grupo. De modo geral, o aumento sérico das 

globulinas normalmente está associado a processos inflamatórios crônicos e neoplasias dos 

linfócitos B. A diminuição destas pode ser consequência de uma menor produção de 

globulinas ou de perda, seja via renal, entérica, pele ou hemorragia
106

. 
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e) Glicose  

 

A glicose é a principal fonte de energia das células, sendo metabolizada para 

produzir ATP e prover metabólicos intermediários indispensáveis em diversos processos. É 

convertida em glicogênio e armazenada principalmente no fígado e em menor quantidade nos 

rins, músculos e cérebro
107

. Os níveis sanguíneos e produção hepática de glicose são 

controlados principalmente pelos hormônios antagônicos glucagon, que é liberado pelas 

células α do pâncreas quando seus níveis plasmáticos encontram-se diminuídos, e pela 

insulina, liberada pelas células β do pâncreas quando as concentrações desse carboidrato estão 

muito elevadas
22,108

. 

Graças aos mecanismos homeostáticos altamente eficientes do organismo, 

alterações nas concentrações de glicose não são muito comuns. Logo, quando existem, 

normalmente sinalizam a existência de alguma patologia, justificando a importância do 

acompanhamento laboratorial deste metabólito
72

. A hiperglicemia, caracterizada pela 

elevação da glicemia, quando não associada a recente ingestão de alimento (fisiológica), está 

vinculada principalmente à diabete mellitus; aumento da concentração de glicocorticoides, 

catecolaminas ou glucagon; ou pancreatite. A hipoglicemia pode ocorrer tanto pelo aumento 

do consumo de glicose pelos tecidos, como observado em vacas durante a lactação, quanto 

por diminuição da produção desta. Normalmente, esse decremento está relacionado ao 

aumento da secreção de insulina por algum defeito pancreático (neoplasia); insuficiência 

hepática; redução dos níveis de cortisol; ou em casos de sepse
109

.  

 

f) Ferro  

 

O ferro é um íon inorgânico fundamental para a homeostasia, desempenhando 

múltiplas funções vitais. A principal está ligada ao transporte de oxigênio, por fazer parte da 

constituição da hemoglobina. Outras estão vinculadas a síntese de DNA, metabolismo 

energético e mecanismos celulares oxidativos. Essas funções são desempenhadas por 

substâncias específicas como a mioglobina, citocromos e enzimas, que apresentam em sua 

composição esse mineral. Existem ainda outras proteínas associadas exclusivamente ao seu 

próprio metabolismo como transferrina, ferritina e hemossiderina
110

. 
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A absorção intestinal do ferro ocorre conforme as necessidades fisiológicas do 

corpo, a fim de se evitar seu acúmulo, já que o excesso deste elemento é imensamente 

deletério para os tecidos. Em sua forma livre, favorece a síntese de espécies reativas de 

oxigênio, conhecidos como radicais livres, que por serem tóxicas, prejudicam o equilíbrio 

homeostático
111

. Por isso, aproximadamente 70% do ferro total encontra-se ligado à 

hemoglobina, 25% armazenado (ferritina ou hemossiderina) e o restante é então utilizado para 

formar outras moléculas como mioglobina ou citocromos. A deficiência deste mineral 

promove sequelas em todo o organismo, sendo a anemia a manifestação mais 

significativa
22,111

. 

  

2.5. Eletroforese de proteínas séricas 

 

A eletroforese é uma técnica laboratorial simples que utiliza a corrente elétrica 

para promover a separação de moléculas carregadas, como proteínas e ácidos nucleicos. A 

migração ocorre por diferença de carga elétrica e por peso molecular das diferentes partículas 

presente no soro. De modo geral, as moléculas migram do polo negativo (cátodo) para o 

positivo (ânodo), sendo que as de menor peso molecular movem-se mais rapidamente que as 

maiores
24,112

.  

Uma série de proteínas está dispersa no soro, incluindo anticorpos, enzimas, 

fatores de coagulação e carreadores de moléculas, dentre outras. Portanto, são classificadas 

conforme características eletroforéticas semelhantes (carga e peso molecular), que percorrem 

distâncias diferentes, gerando bandas proteicas distintas, representadas por albumina, alfa, 

beta e gama globulinas
104

. Essa migração ocorre em um suporte apropriado, com 

características e métodos distintos, de forma que a quantidade de proteínas fracionadas vai 

depender do suporte utilizado
113

. O gel de agarose permite fracionar as proteínas em cinco a 

sete regiões
114

, já o gel de poliacrilamida possibilita a visualização de 15 a 20 proteínas, 

incluindo as de concentrações séricas baixas
115

. Porém, a mais utilizada na rotina laboratorial 

é a técnica de eletroforese em gel de agarose, por ser rápida e de baixo custo, atuando como 

um excelente exame de triagem. O gel de poliacrilamida é indicado para casos específicos, 

quando há a necessidade de saber sobre proteínas específicas, sendo mais utilizado em 

pesquisas científicas devido ao alto custo e à complexidade do método
104,113

.  
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Durante processos inflamatórios e/ou infecciosos, são observadas alterações nas 

concentrações séricas das proteínas. São classificadas, dependendo do seu comportamento 

ante esses processos, em três grupos distintos: proteínas de fase aguda positiva, proteínas de 

fase aguda negativa e proteínas de resposta tardia. Inflamações agudas estimulam uma 

resposta sistêmica, ativando as proteínas de fase aguda (PFA), atuando como biomarcadores, 

já que seus níveis séricos são alterados mediante impulso de citocinas. As PFA positivas 

exibem concentrações séricas aumentadas, enquanto que as PFA negativas demonstram 

concentrações diminuídas. Ainda, as PFA de resposta tardia aumentam sua concentração dias 

depois do início da inflamação
22,88

. Na medicina veterinária, a técnica de eletroforese é 

utilizada principalmente como apoio clínico por fornecer informações úteis sobre o estado 

geral do paciente, contribuindo com diagnóstico e prognóstico de várias enfermidades
116-119

.  
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CAPÍTULOS 2, 3 e 4 – MANUSCRITOS 

 

Os resultados desta dissertação estão apresentados na forma de manuscritos 

científicos. Cada capítulo corresponde a um dos manuscritos, com sua formatação de acordo 

com as orientações das revistas que serão encaminhados.  

A realização deste estudo foi autorizada pelo Sistema de Autorização e 

Informação em Biodiversidade (SISBIO/IBAMA), nº 02010.001283/2014-27 (Anexo A) e 

aprovada pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de Goiás 

(CEUA/UFG), sob o nº 122/2014 (Anexo B). 
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CAPÍTULO 2 - TAMANDUÁS-BANDEIRAS (Myrmecophaga tridactyla, LINNAEUS, 

1758) DO CERRADO BRASILEIRO: HEMATOLOGIA E EFEITO DE ESTOCAGEM 

 

Autores: Evelyn de Oliveira, Thays de Campos Trentin, Laura Garcia Vila, Suelen 

Lorena da Silva, Emmanuel Arhnold, Danieli Brolo Martins. 

 

Manuscrito formatado conforme as normas da revista Pesquisa Veterinária Brasileira 
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Tamanduás-bandeiras (Myrmecophaga tridactyla, LINNAEUS, 1758) do 
cerrado brasileiro: hematologia e efeito de estocagem1 

 
Evelyn de Oliveira2, Thays de Campos Trentin3, Laura Garcia Vila2, Suelen Lorena da Silva4 

Emmanuel Arhnold5, Danieli Brolo Martins6* 
 

Oliveira, E., Trentin, T.C., Vila, L.G., Silva, S.L., Arhnold, E. & Martins, D.B. 2016. [Giant Anteater 
(Myrmecophaga tridactyla, Linnaeus, 1758) of the brazilian cerrado: hematology and storage effect.] 
Tamanduás-bandeiras (Myrmecophaga tridactyla, LINNEUS, 1758) do cerrado brasileiro: hematologia e 
efeito de estocagem. Pesquisa Veterinária Brasileira 00(0):00-00. Laboratório Clínico Veterinário, Hospital 
Veterinário, Departamento de Medicina Veterinária, Escola de Veterinária e Zootecnia, Universidade 
Federal de Goiás, Rodovia Goiânia, km 8, s/n - Campus Samambaia, Goiânia, GO, 74001-970, Brazil. E-mail: 
vetdanielimartins@yahoo.com.br 
 
Abstract. – The giant anteater (Myrmecophaga tridactyla) it is considered a vulnerable species due 
running over accidents or the progressive destruction of their natural habitat by fires. The increasing  
number of wild animal attendances reinforces the need to know the haematological parameters of animals 
that live in the cerrado biome. Therefore, this study aimed to carry out the complete blood count (CBC) of 
captivity giant anteaters, located in the Brazilian cerrado, in order to establish reference values for this 
species and compare them to previous studies. Also, checks what storage changes can be found in samples 
refrigerated at 4 ºC, treated with two different EDTA concentrations (5 and 10%) and two different 
intervals of time (24 and 48 hours). The mean and standard deviation of hematological variables found in 
samples processed immediately after harvest were: erythrocytes (2.07 ± 0.40); packed cell volume (38.08 
± 5.93); hemoglobin (11.33 ± 2.15); MCV (186.52 ± 21.72); MCHC (29.68 ± 2.56); MCH (55.08 ± 5.94); total 
leukocytes (8.142 ± 2.441); Neutrophils (5.913 ± 2.168); lymphocytes (1,460 ± 740); Eosinophils (522 ± 
385); monocytes (247 ± 176); platelets (123,458 ± 31,362) and total plasma proteins (6.23 ± 0.49). These 
data allow us to state that there are important differences between hematological values of these in 
comparison to animals from other regions, both in Brazil and other countries in South America. Probably, 
these differences are associated with environmental factors, genetic, nutritional and/or management. The 
analysis of stored samples, concluded that giant anteaters samples for CBC can be processed within 24 
hours after harvest without significant alteration of hematological variables, with the exception of 
platelets. With respect to the two concentrations of EDTA (5% to 10%), after statistical analysis, it can be 
inferred that there is no quantitative difference. However, it can be seen that EDTA promotes significant 
morphological changes in 24 hours stored blood, being leukocytes the most affected. Such changes, if 
reported, may lead to misinterpretations, interfering diagnosis, prognosis and treatment. 

 
INDEX TERMS: Anticoagulant EDTA, blood count, captivity, cell viability, Xenarthra. 
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Resumo.- O tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) é uma espécie vulnerável devido à destruição 
progressiva do seu habitat natural, sendo afetado por queimadas e atropelamentos. O aumento na 
casuística de atendimentos de animais silvestres reforça a necessidade do conhecimento dos parâmetros 
hematológicos, em especial para os que vivem no bioma do cerrado. Por isso, este trabalho teve por 
objetivos realizar o hemograma de tamanduás-bandeiras de cativeiro localizados no cerrado brasileiro, a 
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fim de estabelecer valores de referência para essa espécie e compará-los a estudos prévios. Além disso, 
verificar quais alterações podem ser encontradas em amostras armazenadas por 24 e 48 horas após a 
colheita, em temperatura de refrigeração (4ºC) e tratadas com duas concentrações distintas de EDTA (5% 
e 10%). A média e o desvio padrão das variáveis hematológicas encontradas nas amostras processadas 
logo após a colheita foram: hemácias: 2,07 x106/µL ± 0,40; volume globular: 38,08%± 5,93; hemoglobina: 
11,33 g/dL ± 2,15; VCM: 186,52 fL ± 21,72; CHCM: 29,68 g/dL ± 2,56; HCM: 55,08 pcg ± 5,94; leucócitos 
totais: 8.142/µL ± 2.441; neutrófilos: 5.913/µL ± 2.168; linfócitos: 1.460/µL ± 740; eosinófilos: 522/µL ± 
385; monócitos: 247/µL ± 176; plaquetas: 123.458/µL ± 31.362 e proteínas plasmáticas totais: 6,23 g/dL 
± 0,49. Tais dados permitem afirmar que existem importantes diferenças entre os valores hematológicos 
destes em relação aos animais provenientes de outras regiões, tanto do Brasil quanto de outros países da 
América do Sul. Provavelmente, tais divergências estão associadas a fatores ambientais, genéticos, 
nutricionais e/ou de manejo. Quanto à análise das amostras estocadas, conclui-se que, em tamanduás-
bandeiras, as amostras para a realização de hemograma podem ser processadas até 24 horas após a 
colheita, sem alteração significativa das variáveis hematológicas, com exceção das plaquetas. Com relação 
às duas concentrações de EDTA, pode-se inferir que não há diferença quantitativa entre ambas para as 
variáveis hematológicas. Contudo, é possível constatar que o EDTA promove alterações morfológicas 
relevantes nas células sanguíneas após 24 horas de armazenamento, sendo os leucócitos os mais afetados. 
Tais alterações, quando relatadas, podem induzir interpretações equivocadas, interferindo no diagnóstico, 
prognóstico e tratamento.   

 
TERMOS DE INDEXAÇÃO: Xenarthra, hemograma, anticoagulante EDTA, cativeiro, morfologia celular. 
 

INTRODUÇÃO 
O tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), espécie oriunda da América Central e do Sul, está 

classificado como espécie vulnerável na lista de espécies ameaçadas de extinção no Brasil, apesar da 
ampla distribuição geográfica por todo o território nacional. Por se concentrar principalmente em regiões 
de campos e cerrados, a destruição contínua de aproximadamente metade do cerrado nas últimas 
décadas, tem afetado espantosamente a sobrevivência dessa espécie (Miranda et al. 2014a). O fogo é um 
dos responsáveis pela devastação desse habitat, sendo o tamanduá-bandeira um dos principais mamíferos 
vítima de queimadas e atropelamentos (Cáceres et al. 2010, Superina et al. 2010).  

O atendimento de mamíferos silvestres em instituições veterinárias, incluindo o tamanduá-bandeira, 
tem aumentado de forma considerável (Barros et al. 2014, Barroso et al. 2014, Menezes et al. 2014, Wendt 
et al. 2015). Contudo, diferentemente do que acontece na clínica de animais domésticos, os exames 
laboratoriais não fazem parte comumente do atendimento clínico desses animais, em especial devido a 
ausência de valores de referências regionais para comparação, o que prejudica a avaliação clínica bem 
como o diagnóstico de enfermidades (Fox et al. 2008, Superina & Sierra 2008, Deem et al. 2009). Tais 
dados são imprescindíveis, por favorecer a detecção de alterações, a determinação do prognóstico, o êxito 
do tratamento e a progressão da doença, contribuindo com a conservação dessas espécies (Ferreira & 
Andriolo 2008, Madureira et al. 2013).  O hemograma, por ser relativamente rápido, prático, econômico e 
por fornecer informações relevantes, é o exame de triagem realizado com mais frequência na medicina 
veterinária (Vicente et al. 2010, Bassi et al. 2011, Ben et al. 2014, Silva et al. 2014). Estudos hematológicos 
vêm sendo realizados com a fauna silvestre com o objetivo de compreender melhor algumas 
particularidades fisiológicas de cada espécie (Almeida et al. 2011, Glaser et al. 2013, Lima et al. 2014).  

Tratando-se de animais silvestres, nem sempre a realização de exames laboratoriais com amostras 
recém-colhidas é possível (Shanmugam et al. 2008, Graesli et al. 2014). Por isso, saber as principais 
interferências provocadas pelo tempo de estocagem dessas amostras torna-se necessário. Em mamíferos, 
o anticoagulante indicado para a realização do hemograma é o ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA). 
No entanto, sabe-se que o contato prolongado das células sanguíneas com este pode alterar 
consideravelmente os resultados do exame, gerando informações equivocadas, onde o real estado do 
animal não é expresso (Buttarello 2004, Dalanhol et al. 2010, Silva et al. 2013). 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi determinar os valores do hemograma de tamanduás-
bandeiras de cativeiro oriundos do cerrado brasileiro e compará-los com estudos hematológicos de 
tamanduás-bandeiras de outras regiões do Brasil e da América do Sul. Além disso, avaliar as alterações 
provocadas por diferentes tempos de estocagem em amostras sanguíneas desta espécie colhidas com duas 
concentrações diferentes de EDTA. Por ser um animal com risco de extinção e alta ocorrência de 
atendimento nas instituições veterinárias e centros de triagem, as informações contidas neste trabalho, 
visam colaborar com a preservação deste tipo de xenarthra. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
A realização deste estudo foi aprovada pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade 

Federal de Goiás (CEUA/UFG), sob o nº 122/2014 e autorizado pelo Sistema de Autorização e Informação 
em Biodiversidade (SISBIO/IBAMA), nº 02010.001283/2014-27. Foram utilizados 12 tamanduás-
bandeiras, sete fêmeas e cinco machos, mantidos em cativeiro na Fundação Parque Zoológico de Brasília 
(DF). Previamente à colheita das amostras sanguíneas, houve a contenção química dos animais, utilizando 
cloridrato de cetamina e maleato de midazolam para indução anestésica, e isoflurano para a manutenção 
da mesma. 

O sangue foi colhido por venopunção da jugular com o auxílio de seringa de 10 mL e agulhas de calibre 
25x8 (BD®, Becton Dinckinson, São Paulo, Brasil), e transferido para tubos contendo EDTA na 
concentração de 5% e 10% (3,0 mL para cada tubo), destinados à realização do hemograma. Foram 
separadas alíquotas de sangue total tratadas com essas duas concentrações de EDTA para a realização de 
hemograma em três momentos distintos: logo após a colheita (M0), 24 horas após a colheita (M1) e 48 
horas após a colheita (M2). As amostras destinadas à realização dos hemogramas do M1 e M2 foram 
mantidas à temperatura de refrigeração (4ºC) até o momento das análises.  

Os hemogramas foram realizados no laboratório do Hospital Veterinário da Fundação Parque 
Zoológico de Brasília (DF), logo após as colheitas. A contagem de células foi realizada de forma manual, 
por meio de macrodiluição em solução diluente específica, com o auxílio da câmara de Neubauer. Utilizou-
se solução de Gower para as hemácias, solução de Turk para os leucócitos, e solução de Brecher para as 
plaquetas. O volume globular (VG) foi determinado pela técnica do microhematócrito, com o auxílio de 
tubos capilares, centrifugados por cinco minutos à velocidade de 10080G. O teor de hemoglobina foi 
quantificado pelo método da cianometahemoglobina utilizando-se kit comercial Labtest® (Labtest 
Diagnóstica S.A., Lagoa Santa, Minas Gerais) e analisador semiautomático (Bioplus® Bio 2000). Antes do 
processamento das amostras referentes à M1 e M2, foi permitido que estas voltassem à temperatura 
ambiente (25ºC) por meio de homogeneização delicada por 20 minutos. 

Os índices hematimétricos (VCM – volume corpuscular médio e CHCM – concentração de hemoglobina 
corpuscular média e HCM – hemoglobina corpuscular média) foram determinados por cálculos indiretos. 
As proteínas plasmáticas totais (PPT) foram obtidas por refratometria, a partir da quebra do capilar de 
hematócrito. Para a contagem diferencial dos leucócitos foram confeccionadas lâminas de esfregaço 
sanguíneo de cada animal e coradas com corante Panótico Rápido® (Laborclin, Pinhais, Paraná). Com o 
auxílio de microscopia de luz, foram realizadas três contagens diferenciais em cada lâmina para 
determinação das médias de cada um dos tipos leucocitários, bem como a análise morfológica das células.  

Para verificar se os resultados do presente trabalho eram estatisticamente semelhantes aos dados 
hematológicos de tamanduás-bandeiras oriundos de outras regiões brasileiras, ou mesmo de outros 
países da América do Sul, foi realizada análise estatística utilizando o teste T para dados pareados. As 
médias hematológicas foram comparadas, sendo consideradas diferentes apenas as que apresentaram 
p<0,05 (Quadro 1). Já os dados obtidos nos três momentos (M0, M1 e M2) foram analisados 
estatisticamente por meio de comparação das médias de cada variável hematológica, utilizando a análise 
fatorial. Foram considerados apenas os resultados do teste de Tukey, sendo o intervalo de confiança de 
95% e nível estatístico de 5% para rejeição da hipótese de nulidade (Quadro 2). 

  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este é o primeiro estudo a disponibilizar valores hematológicos para tamanduás-bandeiras de 
cativeiro do cerrado, especialmente por incluir plaquetograma, parâmetro cujo valor ainda não estava 
descrito para exemplares brasileiros. Além disso, também relata as principais alterações provocadas pela 
estocagem de amostras sanguíneas destes animais, colhidas com duas concentrações diferentes de EDTA, 
algo ainda não relatado na referida espécie. 

Os dados provenientes dos hemogramas realizados logo após a colheita (M0) podem ser utilizados 
como parâmetro de referência para outros exemplares de tamanduás-bandeiras de cativeiro oriundos do 
cerrado. As médias e o desvio padrão das variáveis hematológicas dessa análise estão expressos no 
quadro 1.  

Os resultados quantitativos das variáveis hematológicas das amostras estocadas estão expressos no 
quadro 2. Quanto às alterações qualitativas, relacionadas à morfologia celular, visualizadas nos esfregaços 
sanguíneos, foi possível observá-las a partir de M1, porém de forma mais discreta. No entanto, as mais 
aberrantes, como picnose celular, células degeneradas e perda da conformação morfológica característica 
da célula, dificultando ou até impossibilitando sua diferenciação, foram constatadas nas amostras 
analisadas 48 horas após a colheita (M2). As mudanças na morfologia celular decorrentes do tempo de 
estocagem mais comumente notadas foram: poiquilocitose, acantocitose, equinocitose, anisocitose, 
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vacuolização citoplasmática em neutrófilos e monócitos, basofilia citoplasmática em neutrófilos, 
fragilidade celular e presença de agregados plaquetários (Fig.1). 

Trabalhos relatando dados hematológicos em tamanduás-bandeiras já foram realizados em outras 
regiões do Brasil. No entanto, estes dados, por vezes, são de difícil acesso por não estarem publicados em 
periódicos (Satake 2002), não apresentarem todos os parâmetros que perfazem o hemograma (Neves et 
al. 2006) ou ainda por possuírem uma quantidade muito pequena de animais (Miranda et al. 2014b). Isto 
acaba impossibilitando a utilização de tais dados seja para comparação ou, até mesmo, como referência, 
reforçando a importância de pesquisas que forneçam informações laboratoriais completas.   

Valores de referência locais são guias importantes na avaliação clínica de animais, sendo 
imprescindíveis na determinação do estado de saúde ou doença, auxiliando no diagnóstico, prognóstico e 
eficiência do tratamento (Kjelgaard-Hansen & Jensen 2010, Madureira et al. 2013). Desta forma, faz-se 
relevante o conhecimento dos valores hematológicos do tamanduá-bandeira do cerrado brasileiro, uma 
vez que na clínica de animais silvestres, a falta de dados para referência é um dos principais empecilhos 
para a execução do mesmo.  

A maioria das variáveis hematológicas concernentes à série vermelha descritas neste estudo 
apresentou diferença estatística quando comparadas às relatadas em outros trabalhos já publicados com 
tamanduás-bandeiras. Os valores mais elevados de hemácias e hemoglobina encontrados por Nucci e 
colaboradores (2014) podem estar relacionados a fatores tanto fisiológicos quanto ambientais. O fato dos 
animais pertencerem a biomas diferentes, terem sido contidos com protocolo anestésico divergente e 
possuírem amostras sanguíneas colhidas em várias épocas do ano podem justificar tais variações em 
relação a presente pesquisa. A falta de padronização de amostras sanguíneas pode gerar resultados 
imprecisos (Damy et al. 2010). Fatores nutricionais e estresse também não podem ser ignorados na 
tentativa de se justificar essas discordâncias (Birgel Jr et al. 2001, Souza et al. 2011). 

O valor encontrado no VG do presente estudo pode estar relacionado ao fato destes animais serem 
provenientes do cerrado e a colheita do sangue ter ocorrido durante a estação de seca, bioma 
caracterizado por períodos com ausência de chuvas, baixa umidade relativa do ar e temperaturas elevadas 
(Santos et al. 2011). Nas estações mais secas do ano, os valores do hematócrito podem elevar-se, em 
decorrência da baixa umidade relativa do ar, onde a perda de água via evaporação é intensificada (Silva et 
al. 2005, Silva et al. 2006).  

A diferença referente ao VG encontrada entre os tamanduás-bandeiras do cerrado brasileiro e os da 
Colômbia (Rojano-Bolaño et al. 2014) pode estar ainda relacionado com o estilo de vida distinto dessas 
espécies. Estudos hematológicos comparativos entre animais de vida livre e de cativeiro comprovam a 
existência de variações nesses parâmetros (Hasselmeier et al. 2008, Pires et al. 2009). A diferente dieta a 
que esses animais são submetidos tem influência direta na produção eritrocitária (Camargo et al. 2005, 
Baeta 2015). 

Os índices hematimétricos VCM e CHCM, utilizados principalmente para classificação das anemias 
(Menezes et al. 2010, Birgel et al. 2014), foram as variáveis distintas a todos os estudos com a espécie, 
mesmo em regiões brasileiras (Sanches et al. 2013). Estes dados tem ligação direta com a quantidade de 
hemácias e hemoglobina apresentadas no eritrograma, sendo influenciados, portanto, por fatores 
fisiológicos, nutricionais, ambientais, climáticos e de manejo (Birgel Jr et al. 2001). Reforça-se a 
importância de trabalhos com espécies locais para conhecimento de tais particularidades, evitando 
equívocos na interpretação dos testes laboratoriais. 

Os valores encontrados nesta pesquisa para a contagem de leucócitos totais foram inferiores aos 
relatados por Sanches e colaboradores (2013).  Tais diferenças podem ter sido influenciadas pela 
contenção química dos animais, antes da colheita das amostras. Não há um protocolo anestésico 
padronizado para a imobilização das diferentes espécies silvestres, e os fármacos empregados podem 
interferir na contagem total destas células (Giralt 2002, Kiliç 2008, Picioli et al. 2013, Ng et al. 2014). 
Estresse, medo ou excitação também podem afetar esses dados (Miranda et al. 2011, Vila 2015). É 
importante atentar para a existência dessas possíveis alterações circunstanciais nos resultados dos 
exames laboratoriais.  

Os neutrófilos são as células brancas predominantes no diferencial do leucograma na espécie. Contudo 
a quantidade relativa destas células pode variar quando comparado a estudos de outras localidades (Nucci 
et al. 2014).  

Dada à importância multifuncional das plaquetas, uma vez que participam de diversos processos, 
atuando na regulação do tônus vascular, na resposta inflamatória, no sistema imunológico e hemostasia 
(Blair 2009), o plaquetograma realizado visa contribuir com a avaliação clínica de tamanduás-bandeiras 
do cerrado, já que este valor era até então desconhecido para os exemplares brasileiros. Conhecer a 
cinética plaquetária aliada aos valores fisiológicos desses animais contribui com o diagnóstico e 
prognóstico de diversas patologias.  
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Em animais hígidos, a contagem global de plaquetas pode apresentar algumas variações, influenciadas 
por fatores intrínsecos e extrínsecos. A liberação de catecolaminas é um dos fatores fisiológicos que 
alteram a concentração plaquetária (Bakovic et al. 2013). Quanto aos aspectos extrínsecos, técnica 
inapropriada de venopunção, garroteamento prolongado e homogeneização ineficaz do sangue colhido 
com anticoagulante podem diminuir o número das plaquetas contadas (Andriolo et al. 2010, Hlavac 2012). 

Os valores propostos para as proteínas plasmáticas totais destoam dos encontrados por Sanches e 
colaboradores (2013), que foram superiores aos deste estudo. Por estarem clinicamente classificados 
como animais saudáveis, tal diferença pode estar relacionada à diferença de manejo nutricional. Os 
tamanduás-bandeiras do cerrado utilizados nesta pesquisa recebiam dieta com 29,2% de proteína bruta. 
No entanto, a falta de tais informações concernentes à dieta e ao teor proteico ingerido pelos animais dos 
demais estudos impossibilita a correlação destes dados (González et al. 2000, Oliveira 2007, Malafaia et al. 
2009). Existem outras variáveis capazes de interferir na quantificação das proteínas plasmáticas, 
inerentes à técnica de refratometria, como hemólise, lipemia, icterícia ou presença elevada de outros 
solutos como glicose, ureia e sódio, que produzem valores falsamente aumentados (Allison 2015). 

É importante ressaltar que os valores de referência hematológicos são descritos a partir de amostras 
frescas, uma vez que os resultados devem ser acurados e precisos (Faggio et al. 2014). O sangue, quando 
in vitro, possui durabilidade limitada (Dalanhol et al. 2009), o que torna relevante trabalhos que 
investiguem as alterações sanguíneas provocadas pelo tempo de estocagem, já que em animais silvestres o 
hemograma imediato nem sempre é possível (Shanmugam et al. 2008, Graesli et al. 2014). 

Em relação às alterações provocadas pela estocagem das amostras sanguíneas submetidas a duas 
concentrações distintas de EDTA (5% e 10%), pode-se afirmar que tal fato não promoveu variações 
quantitativas entre as amostras. Os resultados de todas as variáveis hematológicas foram similares entre 
os dois tratamentos, exceto para a variável VG, que em M0, os valores encontrados nas amostras da 
concentração de 5% apresentaram valores superiores às amostras de 10%. Logo, é possível inferir que 
quantidades maiores desse anticoagulante propicia uma hemodiluição. Este achado corrobora com 
Oliveira (2009) que constatou, em cães, que os valores de hematócrito diminuíam conforme a 
concentração de EDTA aumentava.  

Quanto às alterações entre os diferentes momentos (M0, M1 e M2), foram observadas divergências 
quantitativas significativas entre algumas variáveis. No eritrograma, houve diferença apenas no VG 
realizado com sangue colhido na concentração de 5% de EDTA, entre M0 e M2, apresentando uma discreta 
queda nos valores. Tal fato contraria o que é relatado em outras espécies, como cães (Coelho 2006, 
Oliveira 2009), onde há o incremento do VG com o tempo, sob a justificativa de que ocorra a tumefação 
das hemácias, promovendo um leve aumento deste parâmetro. Entretanto, em tamanduás-bandeiras, o 
contato prolongado (48 horas) das hemácias com o EDTA aparentemente não acarreta tumefação destas.  

Na série branca, o tempo interferiu nas amostras colhidas com EDTA a 10%, na contagem absoluta dos 
neutrófilos, eosinófilos e linfócitos. A quantidade de neutrófilos aumentou com o tempo, semelhante ao 
relatado em um estudo com humanos (Wood et al. 1999). Como o predomínio celular em tamanduás-
bandeiras constitui-se de neutrófilos, pode ocorrer uma superestimação destes, devido à degeneração 
celular provocada pelo contato prolongado com o EDTA, diminuindo ou impossibilitando a contagens das 
demais linhagens celulares (Coelho 2006, Dalanhol et al. 2010). Após 48 horas, houve um decréscimo no 
número de eosinófilos e linfócitos em decorrência do tempo. O mesmo foi notado por Turhan et al. (2011) 
em relação aos linfócitos. O expressivo decremento destas células no atual estudo pode estar associado a 
sensibilidade maior destes tipos de leucócitos aos efeitos adversos do contato prolongado com o 
anticoagulante em questão, não interferindo, entretanto, na contagem global destes (Weiser & Allison 
2015). 

A contagem total de plaquetas foi a variável que mais apresentou diferenças entre os três momentos, 
corroborando os achados de Turhan et al. (2011) e Dorigam (2011). Contudo, contraria o exposto por 
Dalanhol e colaboradores (2010), onde o número total de plaquetas começou a diminuir apenas após 48 
horas de estocagem. Todavia, outros estudos, realizados com cães, relatam que o tempo de 
armazenamento das amostras não interferiu na estimativa dessas células (Coelho 2006, Oliveira 2009). 
Acredita-se que o decremento no número de plaquetas possa estar relacionado a uma reação 
imunomediada provocada pelo anticoagulante EDTA e intensificada em baixas temperaturas. Nesses 
casos, ocorre a ativação e posterior agregação plaquetária, gerando uma pseudotrombocitopenia (Dusse 
et al. 2004). Em alguns casos, deixar as amostras à temperatura ambiente, antes de realizar a contagem, 
minimiza esta diferença (Mylonakis et al. 2008, Wills et al. 2008). 

Apesar da aparente falta de interferência quantitativa na maioria das variáveis avaliadas, foram 
observadas importantes alterações qualitativas entre os grupos celulares, referentes à morfologia destas. 
Sabe-se que o contato prolongado das células sanguíneas com o anticoagulante em questão aumenta a 
fragilidade celular, promovendo modificações estruturais ou até mesmo a destruição destas (Mafuvadze & 
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Erlwanger 2007, Walencik & Witeska 2007, Dalanhol et al. 2010, Almeida et al. 2012, Faggio et al 2014). 
No entanto, diminuir a concentração do anticoagulante não foi suficiente para se evitar tais mudanças, 
sendo algumas constatadas no momento M1 e intensificadas em M2. Dentre elas estão a anisocitose, 
acantocitose, vacuolização citoplasmática em monócitos e neutrófilos e a presença de agregados 
plaquetários. 

 
CONCLUSÃO 

A realização deste estudo possibilitou o conhecimento dos valores de referência para o hemograma 
de tamanduás-bandeiras de cativeiro do cerrado brasileiro. Com isso, foi possível perceber importantes 
diferenças entre os valores hematológicos destes em relação aos animais provenientes de outras regiões, 
tanto do Brasil quanto de outros países da América do Sul. Portanto, quanto mais semelhantes os animais 
utilizados para a determinação dos valores para referência forem do seu público-alvo, menor a ocorrência 
de equívocos na interpretação dos dados laboratoriais.  

Quanto aos efeitos de estocagem de amostras sanguíneas desta espécie, pode-se concluir que não 
houve diferenças quantitativas e qualitativas entre as amostras tratadas com concentrações distintas de 
EDTA (5% e 10%). Observa-se que o tempo diminui significativamente o número de plaquetas a partir de 
24 horas após a colheita, em ambas as concentrações do anticoagulante em questão. Já as amostras 
estocadas por um período de 48 horas apresentaram alterações no VG e na contagem absoluta de 
linfócitos e monócitos na concentração de 5%. As alíquotas tratadas com EDTA 10% demonstraram 
alterações nas contagens absolutas dos neutrófilos, eosinófilos e linfócitos.  

Foi possível constatar que o EDTA promoveu alterações morfológicas relevantes nas células 
sanguíneas após 24 horas de armazenamento, sendo os leucócitos os mais afetados. Nessas condições, o 
diferencial de células brancas acaba sendo prejudicado, pois a identificação celular muitas vezes é incerta. 
Tais alterações, quando relatadas, podem induzir interpretações equivocadas, interferindo no diagnóstico, 
prognóstico e tratamento.  
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LEGENDAS DOS QUADROS 
 

Quadro 1.- Hemograma de tamanduás-bandeiras (Myrmecophaga tridactyla) (n=12) de cativeiro do 
cerrado brasileiro e sua relação com outros estudos hematológicos realizados com a mesma espécie 
proveniente de outras localidades; * animais de cativeiro; ∆ animais de vida livre; VG = volume globular; 
VCM = volume corpuscular médio; CHMC = concentração de hemoglobina corpuscular média; HCM = 
hemoglobina corpuscular média; PPT = proteína plasmática total. Letras iguais em uma mesma linha não 
diferem entre si pelo teste T (p>0,05). 

 
Quadro 2.- Valores hematológicos de tamanduás-bandeiras (Myrmecophaga tridactyla) (n=12) de 
cativeiro, com duas concentrações diferentes de anticoagulante (EDTA a 5% e 10%), realizados em três 
momentos distintos (M0= após a colheita; M1= 24 horas após a colheita; M2= 48 horas após a colheita) 
com amostras armazenadas à temperatura de refrigeração (4ºC). Letras minúsculas iguais em uma mesma 
linha não diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05) para a concentração de EDTA. Letras maiúsculas 
iguais em uma mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05) para os diferentes 
momentos de análise. 
 
 

LEGENDA DA FIGURA 
 

Fig. 1. Fotomicrografia de esfregaços sanguíneos de tamanduás-bandeiras (Myrmecophaga tridactyla) 
frescos (M0), e de amostras armazenadas por 24 (M1) e 48 (M2) horas, à temperatura de 4ºC, 
demonstrando a progressão das modificações qualitativas observadas. A, B, C – hemácias, neutrófilo e 
monócito, respectivamente, em M0, sem alterações significativas; D – hemácias (M1) apresentando 
discreta anisocitose (seta) e algumas projeções da membrana plasmática (cabeça de seta); E – neutrófilo 
(M1) exibindo discreta basofilia citoplasmática; F – monócito (M1) apresentando vacuolização 
citoplasmática; G – várias hemácias (M2) apresentando projeções evidentes na membrana (setas), a ponto 
de perder o formato característico; H – neutrófilo (M2) degenerado; I – monócito (M2) apresentando 
vacuolização citoplasmática e afrouxamento da cromatina. Panótico rápido. 
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Dados 
hematológicos 

Unidade 
de 

Medida 

Presente 
trabalho 

(Cerrado 
brasileiro) 

Sanches et al., 
2013* 

(São Paulo, 
Brasil) 

Nucci et al., 
2014* 

(Argentina) 

Rojano-Bolaño et 
al., 2014∆ 

(Colômbia) 

Hemácias (x106/µL) 2,07 ± 0,40 a 2,36 ± 0,14 a 2,38 ± 0,38 b 1,97 ± 0,30 a 

VG (%) 38,08 ± 5,93 a 37,7 ± 1,06 a 34,9 ± 5,45 a 26 ± 5,26 b 

Hemoglobina (g/dL) 11,33 ± 2,15 a 11,8 ± 0,52 a 13,8 ± 1,69 b 11,86 ± 1,56 a 

VCM (fL) 186,52 ± 21,72 a 165,12 ± 8,71 b 147,9 ± 7,22 b 120,55 ± 16,67 b 

CHCM (g/dL) 29,68 ± 2,56 a 31,26 ± 0,96 b 38,4 ± 1,25 b 48,60 ± 6,92 b 

HCM pcg 55,08 ± 5,94 a 51,07 ± 2,27b 56,6 ± 3,2 a 60,36 ± 5,98 b  

Leucócitos totais (/µL) 8.142 ± 2.441 a 11.870 ± 2.880 b 8.550 ± 2.690 a 10.620 ± 5.230 a 

Bastonetes (%) 0 0 0 0 

Neutrófilos  (%) 71,50 ± 10,34 a 72,62 ± 3,67 a 59,6 ± 9,9 b 64,8 ± 16,05 a 

Linfócitos  (%) 18,50± 8,25 a 18,77 ± 3,17 a 35 ± 9,12 b 23,1 ± 7,63 a 

Eosinófilos  (%) 6,67± 4,70 a 6,92 ± 1,67 a 2,5 ± 2,3 b 9,20 ± 7,78 a 

Basófilos  (%) 0 a 0 a 0 a 0 a 

Monócitos  (%) 3,33 ± 2,57a 1,69 ± 0,04 b 3,2 ± 1,74 a 1,98 ± 2,95 a 

Plaquetas (/µL) 123.458 ± 31.362a - 93.330 ± 41.130 b 129.080 ± 51.572 a 

PPT (g/dL) 6,23 ± 0,49 a 8,10 ± 0,15 b - - 
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Variável 
Hematológica 

EDTA 
Momentos 

M0 M1 M2 

Hemácias 
(x106/µL) 

5% 2,15 ± 0,4aA 2,14 ± 0,3aA 2,25 ± 0,4aA 

10% 2,07 ± 0,4aA 2,14 ± 0,4aA 2,17 ± 0,5aA 

Hemoglobina 
(g/dL) 

5% 11,22 ± 2,20aA 11,23 ± 2,50aA 11,04 ± 2,00aA 

10% 11,33 ± 2,15aA 11,58 ± 2,36aA 11,46 ± 2,03aA 

VG 
(%) 

5% 39 ± 6aA 38 ± 6aAB 38 ± 6aB 

10% 38 ± 6bA 38 ± 6aA 38 ± 7aA 

VCM 
(fL) 

5% 182,36 ± 19,18aA 180,94 ± 25,07aA 169,47 ± 14,18aA 

10% 186,52 ± 21,72aA 180,75 ± 30,42aA 176,39 ± 19,64aA 

CHCM 
(g/dL) 

5% 28,74 ± 2,44aA 29,09 ± 2,96aA 29,16 ± 1,91aA 

10% 29,68 ± 2,56aA 30,44 ± 2,48aA 30,36 ± 1,85aA 

HCM 
(pcg) 

5% 52,45 ± 7,27aA 52, 75 ± 9,68aA 49,40 ± 4,85aA 

10% 55,08 ± 5,94aA 55,25 ± 11,88aA 53,43 ± 5,62aA 

Leucócitos Totais 
(/µL) 

5% 7892 ± 2298aA 8092 ± 2037aA 8250 ± 2488aA 

10% 8142 ± 2441aA 8025 ± 2127aA 8858 ± 2766aA 

Bastonetes 
(/µL) 

5% 0 aA 0 aA 18 ± 42 aA 

10% 0 aA 0 aA 10 ± 35 aA 

Neutrófilos 
(/µL) 

5% 5779 ± 2180aA 6244 ± 1954aA 6425 ± 2298aA 

10% 5913 ± 2168aA 6183 ± 2017aA 7167 ± 2618aB 

Eosinófilos 
(/µL) 

5% 468 ± 389aA 346 ± 238aA 357 ± 280aA 

10% 522 ± 385aA 433 ± 332aAB 348 ± 294aB 

Basófilos 
(/µL) 

5% 7 ± 24 aA 15 ± 35 aA 8 ± 27 aA 

10% 0 aA 25 ± 45 aA 10 ± 33 aA 

Linfócitos 
(/µL) 

5% 1483 ± 508aA 1215 ± 709aAB 1186 ± 477aB 

10% 1460 ± 740aA 1158 ± 438aB 1066 ± 440aB 

Monócitos 
(/µL) 

5% 155 ± 92aA 271 ± 95aB 255 ± 106aAB 

10% 247 ± 176aA 227 ± 96aA 258 ± 136aA 

Plaquetas 
(/µL) 

5% 115.742 ± 24.917aA 70.308 ± 19.791aB 57.567 ± 23.103aB 

10% 123.500 ± 31.400aA 85.908 ± 27.861aB 62.583 ± 19.283aC 

PPT 
(g/dL) 

5% 6,20 ± 0,5aA 6,10 ± 0,6aA 6,10 ± 0,5aA 

10% 6,20 ± 0,5aA 6,10 ± 0,7aA 6,20 ± 0,5aA 
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CAPÍTULO 3 - PARÂMETROS BIOQUÍMICOS DE TAMANDUÁS-BANDEIRAS 

(Myrmecophaga tridactyla, LINNAEUS, 1758) DO CERRADO BRASILEIRO 

 

Autores: Evelyn de Oliveira, Thays de Campos Trentin, Laura Garcia Vila, Tiago de 

Oliveira Jubé, Danieli Brolo Martins. 

 

Manuscrito formatado conforme as normas da revista Veterinary Clinical Pathology 

(Anexo D). 
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RESUMO 25 

Background: O tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) está classificado como 26 

espécie vulnerável na lista brasileira de espécies ameaçadas de extinção devido 27 

principalmente ao desmatamento e aos incêndios florestais. Tal fato contribuiu com o 28 

aumento da casuística de atendimento de espécies silvestres em instituições veterinárias. 29 

Porém, a escassez de valores bioquímicos séricos em tamanduás-bandeiras hígidos tem 30 

dificultado a avaliação destes animais, impedindo o diagnóstico, tratamento e prognóstico.  31 

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi fornecer dados sobre o perfil bioquímico de 32 

tamanduás-bandeiras saudáveis do cerrado brasileiro, criados em cativeiro, a fim de 33 

compreender melhor as características fisiológicas inerentes a esta espécie.  34 

Métodos: Foram mensurados 18 analitos de 12 tamanduás-bandeiras hígidos.  35 

Resultados: As médias e o desvio padrão correspondentes às análises bioquímicas foram: 36 

albumina 3,29 g/dL ± 0,33; ALT 15,49 UI/L ± 7,98; amilase 1037,92 UI/L ± 149,04; AST 21, 37 

12 UI/L ± 7,50; colesterol total 62,79 mg/dL ± 20,08; colesterol HDL 14,73 mg/dL ± 4,98; 38 

colesterol LDL 26,60 mg/dL ± 11,05; colesterol VLDL 2,14 mg/dL ± 1,06; CK 111,61 UI/L ± 39 

70,16; creatinina 1,05 mg/dL ± 0,37; ferro 194,64 µg/dL ± 81,17; GGT 65,18 UI/L ± 54,57; 40 

glicose 103,71 mg/dL ± 29,63; globulinas 2,76 g/dL ± 0,36; lipase 28,80 UI/L ± 5,11; PST 41 

6,05 g/dL ± 0,56; triglicerídeos 10,71 mg/dL ± 5,29; ureia 53,46 mg/dL ± 18,28. 42 

Conclusão: Os valores encontrados neste estudo podem ser utilizados como referência para a 43 

avaliação laboratorial de tamanduás-bandeiras que vivam em condições similares ao do 44 

presente estudo. Este é um dos primeiros estudos a relatar exames bioquímicos em 45 

tamanduás-bandeiras do bioma cerrado. 46 

 47 

Palavras-chave: Bioquímica sérica, glicose, lipidograma, Xenarthras. 48 

 49 
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INTRODUÇÃO 50 

Apesar da ampla distribuição geográfica, o tamanduá-bandeira está classificado como 51 

espécie vulnerável na lista brasileira de espécies ameaçadas de extinção
1
. Tal fato está 52 

associado, basicamente, às mudanças provocadas no cerrado para o desenvolvimento da 53 

agricultura, gerando uma significativa redução da espécie neste bioma
2,3

. Outros fatores como 54 

o desmatamento, incêndios florestais e atropelamento afetam substancialmente populações de 55 

várias espécies, sendo o tamanduá-bandeira um dos principais mamíferos vítima de 56 

queimadas
3,4

.  57 

Com isso, a casuística de atendimento de espécies silvestres em instituições 58 

veterinárias aumentou consideravelmente. No entanto, o diagnóstico laboratorial de doenças 59 

que acometem esses animais apresenta-se prejudicado pela dificuldade de colheita de 60 

amostras, técnica laboratorial inapropriada para pequenos volumes e principalmente pela 61 

ausência de valores de referências regionais para comparação
5-7

. A escassez de tais dados 62 

dificulta a avaliação clínica dos animais, uma vez que a realização de exames complementares 63 

é limitante para o diagnóstico de enfermidades
8
. Para tanto, a determinação de intervalos de 64 

referência para uma determinada espécie são imprescindíveis
9-11

.  65 

É relevante a realização de testes laboratoriais, visto que fornecem informações 66 

significativas sobre aspectos morfofuncionais de diversos órgãos, que aliados à clínica 67 

médica, auxiliam na detecção de doenças
12,13

. Com isso, cada vez mais estudos destacando o 68 

perfil bioquímico de animais silvestres vêm sendo realizados, com o objetivo de definir quais 69 

analitos são mais específicos para uma avaliação mais precisa destas espécies
8-11

. 70 

Diante do exposto, objetivou-se realizar o perfil bioquímico de tamanduás-71 

bandeiras saudáveis do cerrado brasileiro, criados em cativeiro, visando compreender melhor 72 

as características fisiológicas inerentes a esta espécie e fornecer dados para referência. Tais 73 

informações colaboram com a interpretação de exames laboratoriais realizados neste tipo de 74 
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animal, facilitando assim, a avaliação do estado de saúde, bem como, o acompanhamento da 75 

condição sanitária dos mesmos
10

. 76 

  77 

MATERIAL E MÉTODOS 78 

Foram utilizados 12 tamanduás-bandeiras (sete fêmeas e cinco machos) oriundos 79 

do cerrado brasileiro, mantidos em cativeiro na Fundação Parque Zoológico de Brasília (DF). 80 

A realização deste estudo foi aprovada pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 81 

Universidade Federal de Goiás (CEUA/UFG) sob nº 122/2014 e autorizado pelo Sistema de 82 

Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO/IBAMA) nº 02010.001283/2014-27.  83 

Previamente à colheita das amostras sanguíneas, houve a contenção química dos 84 

animais, utilizando cloridrato de cetamina e maleato de midazolam para indução anestésica, e 85 

isoflurano para a manutenção da mesma.  86 

O sangue foi colhido por venopunção da jugular com o auxílio de seringas de 10 87 

mL e agulhas de calibre 25x8 (BD
®
, Becton Dinckinson, São Paulo, Brasil), e transferido para 88 

tubos sem anticoagulante, contendo gel separador, para a obtenção de soro; e outra pequena 89 

quantidade para tubos pediátricos (BD Microtainer
®
) contendo fluoreto de sódio e EDTA para 90 

a dosagem de glicose. Para obtenção do plasma, os tubos foram centrifugados por cinco 91 

minutos à rotação de 2318G, logo após a colheita. Já o soro foi obtido depois da retração do 92 

coágulo, onde o sangue foi centrifugado por 10 minutos, à mesma rotação. O sobrenadante de 93 

ambos os tubos foi dividido em alíquotas, armazenado em tubos eppendorf devidamente 94 

identificados e congelado em seguida a uma temperatura de - 20ºC.  95 

As análises bioquímicas foram realizadas uma semana após as colheitas no 96 

Laboratório de Patologia Clínica do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Goiás 97 

(LabClin Vet – HV – UFG). Para a determinação da albumina e proteínas séricas totais (PST) 98 

foram utilizados reagentes comerciais Biotécnica® (Biotécnica Indústria e Comércio Ltda., 99 
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Varginha, Minas Gerais) e para os demais analitos foram utilizados reagentes comerciais 100 

Labtest
®
 (Labtest Diagnóstica S.A., Lagoa Santa, Minas Gerais), com metodologia cinética e 101 

colorimétrica, em temperatura de 37ºC, com leitura realizada em analisador bioquímico 102 

automático CM 250
®
 (Wiener Lab Group, Rosário, Argentina). 103 

O perfil bioquímico incluiu a mensuração da albumina, PST e do colesterol high 104 

density lipoprotein (HDL) (reação de ponto final, utilizando respectivamente o método do 105 

verde de bromocresol, biureto e precipitação com ácido fosfotúngstico e cloreto de magnésio), 106 

da atividade sérica da alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST) e 107 

creatina quinase (CK) (métodos cinéticos, propostos pela International Federation of Clinical 108 

Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC)), amilase (método cinético do substrato 109 

cromogênico 1,4 galactopiranosilmaltoside), colesterol total, glicose e triglicerídeos (método 110 

enzimático Trinder, com leitura em ponto final, catalisados pelas enzimas esterase oxidase, 111 

glicose oxidase e oxidase, respectivamente), ferro (método Goodwin modificado), fosfatase 112 

alcalina (método de Bowers e McComb modificado), creatinina (método picrato sem 113 

precipitação), GGT (método cinético Szasz modificado), ureia, lipase (método enzimático) e 114 

colesterol low density lipoproteins (LDL) (método surfactante seletivo). As globulinas foram 115 

obtidas pela subtração da albumina dos níveis totais de proteínas, e o colesterol very low 116 

density lipoproteins (VLDL) foi determinado pela equação de Friedewald, sendo a quinta 117 

parte dos triglicerídeos.  118 

A mensuração dos analitos foi realizada em duplicata, sendo o resultado final a 119 

média destas. Todos os resultados foram inseridos em uma tabela, para análise posterior, bem 120 

como para a determinação do desvio padrão e médias dos mesmos.  121 

 122 

RESULTADOS 123 
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Os valores médios e o desvio padrão dos exames bioquímicos realizados com os 124 

tamanduás-bandeiras hígidos do bioma cerrado estão expressos na Tabela 1. Os dados obtidos 125 

foram comparados com dois outros trabalhos, também realizados com espécies de cativeiro, 126 

porém de outras localidades.  127 

 128 

DISCUSSÃO  129 

Trabalhos relatando valores bioquímicos em tamanduás-bandeiras são escassos
10,14

, 130 

sendo este o primeiro a ser realizado com espécies localizadas no cerrado brasileiro e o 131 

primeiro a realizar o perfil lipídico e a mensuração de glicose destes. Visto que a maioria dos 132 

tamanduás-bandeiras vive neste bioma, determinar valores de referência para espécies desta 133 

região é de suma importância
1
. 134 

Por se tratar de animais silvestres, a contenção física e/ou química é necessária para a 135 

obtenção das amostras sanguíneas, podendo interferir nos resultados laboratoriais
15

. Por isso, 136 

o protocolo a ser utilizado para a contenção destes animais deve ser levado em consideração 137 

antes da colheita, para se evitar possíveis interferências nos exames laboratoriais
16-18

. No 138 

presente estudo, os fármacos utilizados para a contenção de todos os tamanduás-bandeiras 139 

foram cloridrato de cetamina, maleato de midazolam e isoflurano
19

. Não há relatos sobre as 140 

possíveis interferências destes sobre os testes bioquímicos na referida espécie.  141 

O aumento sérico de determinado analito, indica alguma disfunção ou dano celular do 142 

órgão em que este é produzido, armazenado ou simplesmente eliminado. Entretanto, há casos 143 

em que o decremento de alguns destes também fornecem informações importantes sobre o 144 

funcionamento dos órgãos
20,21

.  145 

Para avaliação hepática, vários são os analitos que podem ser mensurados. No entanto, 146 

alguns são mais utilizados, sendo as enzimas ALT e AST, indicadas para análise morfológica 147 
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do fígado (hepatócitos), e as enzimas FA e GGT para verificar se há colestase
21,22

. Os valores 148 

médios de ALT e AST encontrados para essas enzimas no presente estudo foram menores aos 149 

anteriormente relatados para a espécie e os de GGT maiores. Tal fato demonstra que espécies 150 

que vivem em outros biomas apresentam valores fisiológicos distintos podem gerar equívocos 151 

na avaliação se utilizados como guia. Isto reforça a importância dos parâmetros de referência 152 

para animais que apresentem o máximo de similaridade entre os fatores fisiológicos, 153 

dietéticos e ambientais
23,24

.  154 

Em mamíferos, o sistema renal pode ser avaliado principalmente pela mensuração da 155 

creatinina, que é mais específica por não ser influenciada pelo metabolismo proteico ou outros 156 

fatores externos, e da ureia. Por serem eliminados exclusivamente pelos rins, o incremento 157 

destes metabólitos sugere falha no funcionamento renal
25,26

. Os valores médios de creatinina 158 

foram muito semelhantes aos já propostos, demonstrando que alguns fatores extrínsecos 159 

distintos como localização, época do ano e estado nutricional destes animais, não interferiram 160 

nas concentrações séricas deste analito. Contudo, a média da ureia foi discretamente superior 161 

às demais, podendo ter relação com a dieta e o metabolismo proteico desses animais
27

. 162 

Devido à falta de dados nutricionais sobre as demais espécies, a correlação entre estes e a 163 

concentração sérica da ureia fica impossibilitada.  164 

A determinação da albumina, globulinas e PST fornecem informações importantes 165 

sobre estado nutricional, imunológico e hídrico dos animais. Concentrações diminuídas de 166 

albumina estão relacionadas à desnutrição ou diminuição da ingestão proteica, perda renal, 167 

gastroenterite, processo inflamatório crônico ou enfermidade hepática severa. A elevação 168 

sérica das globulinas indica uma produção exacerbada de proteínas de fase aguda pelo fígado 169 

ou de imunoglobulinas pelos linfócitos B
28

. O aumento relativo da concentração de PST 170 

ocorre principalmente em casos de desidratação, onde há elevação de todas as frações 171 
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proteicas na mesma proporção
29

, ou em casos de inflamação/infecção, onde há um aumento 172 

na produção de globulinas
30

.  173 

Os valores médios de albumina foram similares aos encontrados por Nucci e 174 

colaboradores
10

 e superiores aos propostos por Satake
14

. A variação encontrada pode ter 175 

relação com o tipo de dieta consumida
31

, uma vez que os tamanduás-bandeiras tanto do atual 176 

quanto dos demais trabalhos eram de cativeiro. O teor de proteína bruta ingerido pelos 177 

animais deste estudo era de 29,2%. Contudo, a falta de informações sobre a dieta dos animais 178 

dos demais estudos, dificulta a correlação entre a dieta e os valores de albumina 179 

mensurados
10,32

. Quanto às globulinas, parte integrante dos valores de PST, não há relatos 180 

dessa fração proteica em tamanduás-bandeiras. Dada a sua importância na avaliação da 181 

existência de processos inflamatórios e do estado imunológico
33

, a determinação quantitativa 182 

deste grupo mostra-se relevante.  183 

Os lipídios desempenham diversas funções no organismo, atuando principalmente como 184 

hormônios ou servindo de substrato para a produção destes, reserva energética, isolante 185 

térmico, transporte de vitaminas e constituintes de biomembranas. Os lipídios mais 186 

importantes e usualmente mensurados na rotina clínica são colesterol total e suas frações 187 

(HDL, LDL e VLDL) e os triglicerídeos. O incremento destes analitos pode estar relacionado 188 

à dieta consumida por esses animais, a uma excessiva produção hepática ou a algum distúrbio 189 

endócrino
34,35

.  190 

Este é a primeira pesquisa a determinar valores de referência para HDL, LDL e VLDL 191 

em tamanduás-bandeiras. Por serem lipoproteínas essenciais para o metabolismo lipídico, 192 

responsáveis pelo transporte do colesterol e dos triglicerídeos, o conhecimento de tais valores 193 

em animais saudáveis torna-se necessário, principalmente na avaliação nutricional
36,37

. Os 194 

demais ésteres (triglicerídeos e colesterol total) já foram reportados nos outros estudos com 195 

essa espécie
10,14

. Contudo, as médias para ambos, encontradas pelo presente trabalho, foram 196 
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menores. Essa variação de valores pode estar relacionada a fatores etários, onde animais mais 197 

jovens tendem a apresentar valores mais altos desses analitos, ou ainda ligados ao sexo ou a 198 

dieta
38

.  199 

Para avaliação pancreática exógena alguns exames laboratoriais podem ser realizados, 200 

seja para detectar lesão do parênquima ou para identificar uma insuficiência pancreática. 201 

Usualmente, na clínica de animais domésticos, a amilase e a lipase são as enzimas 202 

mensuradas quando há suspeita de lesão no pâncreas
39

, mas por ser uma enfermidade de 203 

diagnóstico difícil, em animais silvestres essa avaliação é mais complexa
40

. Apesar da 204 

necessidade de mais estudos sobre a fisiologia dessa glândula em tamanduás-bandeiras, 205 

conhecer os valores de tais enzimas para referência é importante, pois auxilia no diagnóstico 206 

quando há a suspeita clínica de alteração pancreática. 207 

Os valores de amilase em tamanduás já foram anteriormente reportados, diferindo dos 208 

resultados de Satake
14

 e semelhantes com os relatados por Nucci et al
10

. No entanto, não há 209 

relatos de valores para a lipase em espécies brasileiras de tamanduás-bandeiras. Por serem 210 

enzimas muito instáveis, vários são os fatores que interferem na sua mensuração. No entanto, 211 

em casos de pancreatite aguda, seus níveis séricos podem elevar-se até quatro vezes ao valor 212 

basal, evidenciando a inflamação, sendo a lipase mais específica que a amilase
41

. 213 

Quanto aos valores de referência para glicose em tamanduás-bandeiras, não há relatos 214 

anteriores. Este dado tem extrema relevância, visto que fornece informações sobre diversos 215 

órgãos envolvidos nos mecanismos de regulação da glicemia plasmática, como fígado, 216 

pâncreas e rins, bem como, se há algum transtorno fisiopatológico relacionado a um 217 

desequilíbrio glicêmico, como ocorre em animais em choque
42,43

. O intervalo encontrado na 218 

presente pesquisa é semelhante aos reportados para cães, gatos, equinos, suínos, lhamas e 219 

macacos
44

. O conhecimento desse parâmetro bioquímico em animais saudáveis é de grande 220 

valia, uma vez que, animais em estado crítico, como observado em vítimas de queimadas, 221 
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ocorrem alterações no metabolismo dos carboidratos devido à intolerância à glicose e à 222 

resistência periférica à insulina, promovendo uma significativa variação na concentração 223 

plasmática desse carboidrato
42

.  224 

A enzima CK está localizada quase que exclusivamente no citoplasma das células 225 

musculares e apresenta uma meia-vida relativamente curta. Seu aumento está relacionado, 226 

portanto, a lesão de fibras musculares, principalmente do músculo esquelético e raramente do 227 

músculo cardíaco ou liso, de caráter agudo
45-47

. Os valores encontrados neste estudo foram 228 

similares aos já relatados
10,14

. No entanto, variações fisiológicas como sexo, idade e massa 229 

muscular podem interferir nas concentrações séricas da CK
48

. Apesar disso, não foi observada 230 

variabilidade nas concentrações séricas dessa enzima entre os tamanduás-bandeiras machos e 231 

fêmeas deste trabalho. A média de peso encontrada nestes animais foi de 36,6 Kg, sendo que 232 

os valores de CK do mais leve e do mais pesado (30,5 e 49,3 Kg, respectivamente) foram 233 

equivalentes. 234 

O ferro é um micronutriente essencial ao organismo por estar relacionado a diversas 235 

funções, como transporte de oxigênio (hemoglobina), composição de diversas proteínas e 236 

enzimas como mioglobina, citocromos, catalases e ribonucleotídeo redutase, auxiliando na 237 

respiração celular e síntese de DNA
49

. Nucci e colaboradores
10

 disponibilizaram valores 238 

séricos de ferro em tamanduás-bandeiras da Argentina, não existindo até então tais valores 239 

para espécies brasileiras. Os valores de ferro encontrados neste estudo foram superiores aos 240 

relatados anteriormente, podendo ter relação tanto com as necessidades fisiológicas de cada 241 

animal, já que a absorção deste mineral é regulada pelas necessidades do organismo, quanto 242 

com a dieta oferecida a esses animais
50,51

. 243 

Dada à importância dos exames bioquímicos na clínica de animais silvestres, este 244 

estudo colabora com a manutenção do bem-estar e a preservação de tamanduás-bandeiras 245 

tanto de cativeiro quanto de vida livre. É válido ressaltar que, para se atestar a higidez dos 246 
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animais, necessita-se, além do exame clínico, uma correta interpretação dos dados 247 

laboratoriais à luz de parâmetros ideais
9,23

.  248 

  249 

CONCLUSÃO 250 

Os analitos dosados em tamanduás-bandeiras de cativeiro do cerrado brasileiro podem 251 

ser utilizados como referência para a avaliação laboratorial de animais da mesma espécie que 252 

vivam em condições similares ao do presente estudo. Os parâmetros bioquímicos mensurados 253 

apresentam peculiaridades distintas, quando comparados a outros estudos já realizadas com 254 

tamanduás-bandeiras de diferentes localidades. Tais variações podem ter relação com as 255 

condições fisiológicas, ambientais, climáticas e dietéticas. Portanto, por ser um dos primeiros 256 

estudos a relatar exames bioquímicos em tamanduás-bandeiras do bioma cerrado, os 257 

resultados propostos podem ser eficazmente utilizados como parâmetros para a avaliação 258 

bioquímica de tamanduás-bandeiras. 259 
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Tabela 1 - Dados bioquímicos (médias e desvio padrão) obtidos de 12 tamanduás-bandeiras 

(Myrmecophaga tridactyla) saudáveis de cativeiro do bioma cerrado, comparados com os dados 

de dois outros estudos realizados com a mesma espécie, mas de localidades diferentes. 

Localização e estilo de vida Cerrado brasileiro, 

Cativeiro 

(presente trabalho) 

São Paulo 

Cativeiro 

(Satake, 2002) 

Argentina, 

Cativeiro 

(Nucci et al., 2014) Parâmetro bioquímico 

Albumina (g/dL) 3,29 ± 0,33 1,48±0,03 3,62±0,508 

ALT (UI/L) 15,49 ± 7,98 30,58±3,48 42,0±15,19 

Amilase (UI/L) 1037, 92 ± 149,04 681,26±31,34 1018±309,6 

AST (UI/L) 21,12 ± 7,50 45,62±3,50 35,8±10,79 

Colesterol Total (mg/dL) 62,79 ± 20,08 83,94±4,58 93,1±19,70 

Colesterol HDL (mg/dL) 14,73 ± 4,98 - - 

Colesterol LDL (mg/dL) 26,60 ± 11,05 - - 

Colesterol VLDL (mg/dL) 2,14 ± 1,06 - - 

CK (UI/L) 111,61 ± 70,16 122,28±11,34 171,7±67,26 

Creatinina (mg/dL) 1,05 ± 0,37 1,13±0,046 1,17±0,631 

Ferro (µg/dL) 194,64 ± 81,17 - 136,9±26,25 

GGT (UI/L) 65,18 ± 54,57 74,51±14,31 24,3±21,56 

Glicose (mg/dL) 103,71 ± 29,63 - - 

Globulinas (g/dL) 2,76 ± 0,36 - - 

Lipase (UI/L) 28,80 ± 5,11 - 35±19,5 

PST (g/dL) 6,05 ± 0,56 6,98±0,12 7,66±1,085 

Triglicerídeos (mg/dL) 10,71 ± 5,29 - 16,3±10,12 

Ureia (mg/dL) 53,46 ± 18,28 36,17±1,87 40,3±15,95 

 

 

 

 

. 
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CAPÍTULO 4 – ELETROFORESE DE PROTEÍNAS EM GEL DE AGAROSE DE 
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ELETROFORESE DE PROTEÍNAS EM GEL DE AGAROSE DE TAMANDUÁS-1 

BANDEIRAS (Myrmecophaga tridactyla, LINNAEUS, 1758)  2 

 3 

Resumo 4 

A eletroforese em gel de agarose contribui para o diagnóstico e prognóstico de diferentes 5 

doenças. Sua aplicação se torna relevante em tamanduás-bandeiras, uma vez que esta espécie 6 

é classificada como vulnerável e as informações sobre seus parâmetros de saúde são escassas. 7 

Desta forma, o objetivo deste estudo foi realizar a eletroforese de tamanduás-bandeiras 8 

(Myrmecophaga tridactyla) hígidos, utilizando a técnica em gel de agarose. Para tanto, foram 9 

utilizados 12 animais do cerrado brasileiro, mantidos em cativeiro. As corridas eletroforéticas 10 

realizadas produziram seis bandas proteicas cujos valores médios foram: albumina (2,60 g/dL 11 

± 0,33), alfa-1 (0,33 g/dL ± 0,07), alfa-2 (0,50 g/dL ± 0,17), beta-1 (0,62 g/dL ± 0,17), beta-2 12 

(1,50 g/dL ± 0,25) e gama (1,88 g/dL ± 0,30). Portanto, é possível concluir que nestes animais 13 

o padrão eletroforético da técnica em gel de agarose são seis bandas proteicas e que a 14 

porcentagem de albumina é maior que as demais frações.  A falta de dados sobre eletroforese 15 

em gel de agarose em tamanduás-bandeiras dificulta a interpretação dos resultados, sendo este 16 

o primeiro estudo a disponibilizar tais dados com a referida técnica.  17 

Palavras-chave: Cerrado, fracionamento proteico, proteinograma, Xenarthras. 18 

 19 

AGAROSE GEL ELECTROPHORESIS IN ANTEATERS  20 

(Myrmecophaga tridactyla, LINNAEUS, 1758) 21 

 22 

Abstract 23 

The agarose gel electrophoresis contributes to the diagnosis and prognosis of various diseases. 24 

Its application is relevant in anteaters, since this species is classified as vulnerable and 25 

information about their health parameters is scarce. Thus, the objective of this study is to 26 

perform electrophoresis in healthy giant anteaters (Myrmecophaga tridactyla), using the 27 

technique on agarose gel. Therefore, we used 12 animals of the brazilian cerrado, kept in 28 

captivity. The electrophoresis runs yielded six protein bands whose values were: albumin 29 

(2.60 g/dL ± 0.33), alpha-1 (0.33 g/dL ± 0.07), alpha-2 (0.50 g/dL ± 0.17), beta 1 (0.62 g/dL ± 30 

0.17), beta 2 (1.50 g/dL ± 0.25) and gamma (1.88 g/dL ± 0.30). Therefore, we conclude that 31 

in these animals the electrophoretic pattern of the technique in agarose gel are six protein 32 

bands and the percentage of albumin is greater than the other fractions. The lack of data on 33 

agarose gel electrophoresis in anteaters difficult to interpret the results, and this is the first 34 

study to provide such data with that technique. 35 

 36 

Keywords: Cerrado, protein fractionation, proteinogram, Xenarthras. 37 

 38 

Introdução 39 

A eletroforese consiste numa técnica laboratorial simples para separação de moléculas 40 

carregadas eletricamente, utilizando uma corrente elétrica constante. As partículas usualmente 41 

fracionadas neste procedimento são proteínas e ácidos nucleicos. A migração destas ocorre 42 

por diferença de carga elétrica e por peso molecular, de forma que moléculas menores migram 43 
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mais rapidamente que as maiores. Graças às informações contidas nesse exame, concernentes 44 

a distribuição proteica no organismo, a eletroforese vem sendo cada vez mais utilizada na 45 

rotina laboratorial, cooperando com o diagnóstico e prognóstico de várias enfermidades, bem 46 

como com o estadiamento das mesmas
1-3

. 47 

Apesar das inúmeras proteínas dispersas no plasma sanguíneo, usualmente as proteínas 48 

são classificadas em albumina e globulinas, sendo representadas na corrida eletroforética 49 

pelas frações albumina, alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 e gama. No entanto, existem variações e 50 

particularidades entre as várias espécies de animais, carecendo, portanto, de mais estudos com 51 

animais hígidos. As principais causas de alterações nas concentrações plasmáticas de 52 

proteínas estão vinculados ao estado nutricional dessas espécies, e da existência de processos 53 

inflamatórios. Nesta situação, as proteínas de fase aguda (PFA) são produzidas em maior 54 

(positivas) ou menor (negativa) escala, alterando suas proporções fisiológicas. Logo, são 55 

utilizadas como biomarcadores de inflamação
4-6

. 56 

O tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) encontra-se amplamente distribuído 57 

nas Américas do Sul e Central. No Brasil está presente em todos os biomas, principalmente 58 

em regiões de campo e cerrado. Contudo, a constante destruição destes habitats, reduz 59 

substancialmente a população desta espécie. É um dos principais animais silvestres vítima de 60 

queimadas e atropelamentos, aumentando o atendimento destes em instituições veterinárias
7
. 61 

No entanto, a falta de informações sobre parâmetros fisiológicos prejudicam o atendimento 62 

clínico, interferindo na sua conservação. Os exames laboratoriais são procedimentos 63 

importantes para a avaliação clínica e terapêutica na rotina ambulatorial
8
.  64 

Nesse sentido, este estudo visa fornecer dados eletroforéticos de tamanduás-bandeiras 65 

hígidos, utilizando a técnica em gel de agarose. Visto que este é um animal vulnerável, 66 

segundo a lista de espécies ameaçadas de extinção no Brasil, sobretudo os exemplares do 67 

cerrado brasileiro
9
, a realização deste trabalho pretende contribuir com a preservação da 68 

espécie.  69 

 70 

Material e métodos 71 

A realização deste estudo foi aprovada pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 72 

Universidade Federal de Goiás (CEUA/UFG) sob nº 122/2014 e autorizado pelo Sistema de 73 

Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO/IBAMA) nº 02010.001283/2014-27. 74 

Foram utilizados 12 tamanduás-bandeiras clinicamente saudáveis (sete fêmeas e cinco 75 

machos), mantidos em cativeiro, na Fundação Parque Zoológico de Brasília (DF). 76 
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Previamente à colheita das amostras sanguíneas, houve a contenção química dos animais, 77 

utilizando cloridrato de cetamina e maleato de midazolam para indução anestésica, e 78 

isoflurano para a manutenção da mesma. 79 

O sangue foi colhido por venopunção da jugular com o auxílio de seringas de 10 mL e 80 

agulhas de calibre 25x8 (BD®, Becton Dinckinson, São Paulo, Brasil), e transferido para 81 

tubos sem anticoagulante, contendo gel separador, para a obtenção de soro. Após a retração 82 

do coágulo, as amostras foram centrifugadas por 10 minutos à rotação de 2318G. O 83 

sobrenadante foi transferido para tubos eppendorf
®
, devidamente identificados e congelado 84 

em seguida a uma temperatura de - 20ºC, até o dia da realização da eletroforese. 85 

As corridas eletroforéticas foram realizadas no Laboratório de Patologia Clínica da pós-86 

graduação da Universidade Federal de Goiás, utilizando filmes de agarose prontos (Celmgel
®
- 87 

Companhia Equipadora de Laboratórios Modernos, Barueri, São Paulo), conforme as 88 

recomendações do fabricante. As amostras foram deixadas à temperatura ambiente até o 89 

completo descongelamento. Após homogeneização das mesmas, foram pipetados 0,4 µL de 90 

soro e transferido para o poço de amostra, localizado no gel. Cada filme apresentava 10 91 

poços, sendo utilizado um para cada animal. Depois de preenchidos, os filmes foram 92 

colocados em uma cuba de eletroforese horizontal, contendo uma solução tampão tris de pH 93 

9,5. O fracionamento ocorreu em 20 minutos, utilizando uma voltagem de 100 volts e 94 

amperagem livre.  95 

Para coloração das bandas proteicas, os filmes foram imersos em corante amido black, 96 

por cinco minutos. Em seguida, os mesmos foram mergulhados em solução descorante de 97 

ácido acético a 5% até revelação das bandas proteicas e deixados temperatura ambiente até 98 

ficarem completamente secos.  99 

Os filmes foram então escaneados. Para as leituras densitométricas de cada animal, foi 100 

utilizado o software SDS-60 fornecido pela empresa do gel. Cada leitura gerou um gráfico, 101 

onde foi possível visualizar as bandas proteicas, bem como quantificá-las em porcentagem. 102 

Os valores absolutos de cada fração foram realizados por cálculo indireto, baseando-se no 103 

valor das proteínas séricas totais, mensurada anteriormente pelo método do biureto, utilizando 104 

reagentes comerciais Biotécnica® (Biotécnica Indústria e Comércio Ltda., Varginha, Minas 105 

Gerais). 106 

  107 

Resultados 108 

Após as leituras densitométricas, foi observado nos gráficos que todos os animais 109 

apresentavam um padrão de seis frações eletroforéticas, sendo denominadas de albumina, 110 
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alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 e gama (Figura 1). As quantidades relativas e absolutas de cada 111 

fração foram tabuladas e após análise estatística descritiva, obtiveram-se a média e o desvio 112 

padrão de cada fração (Tabela1).  113 

 114 

 115 
FIGURA 1 - Gráfico gerado após leitura densitométrica do filme 116 

de agarose em tamanduás-bandeiras 117 

(Myrmecophaga tridactyla). É possível notar a 118 

presença de seis frações proteicas distintas, sendo 119 

albumina, alfa-1, alfa2, beta-1, beta-2 e gama. 120 

 121 

 122 

 123 

 124 

Tabela 2 – Médias e desvio padrão das frações eletroforéticas, em gel de agarose, 125 

de tamanduás-bandeiras (Myrmecophaga tridactyla), n=12, 126 

localizados no cerrado brasileiro. 127 

Proteínas 

 

Média e  

Desvio Padrão (g/dL) 

Valores relativos 

(%) 

Proteínas séricas totais 6,05 ± 0,56 100 

Albumina 2,13 ± 0,27 35,2 

Alfaglobulina 0,68 ± 0,24 11,4 

Alfa-1 0,28± 0,06 4,6 

Alfa-2 0,40 ± 0,13 6,8 

Betaglobulina 1,72 ± 0,42 28,3 

Beta-1 0,50 ± 0,14 8,2 

Beta-2 1,22 ± 0,22 20,1 

Gamaglobulina 1,52 ± 0,25 25,1 
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 128 

Discussão 129 

As alterações nas concentrações de proteínas podem estar relacionadas a diversos 130 

processos, sejam eles fisiológicos, como observado em recém-nascidos que apresentam uma 131 

quantidade exacerbada de gama globulinas
10

, ou patológicos, onde proteínas específicas são 132 

produzidas mediante estímulo de sinalizadores precisos
4,11,12

. Na rotina laboratorial, a 133 

mensuração proteica permite diferenciá-las apenas em albumina e globulina. Dada à falta de 134 

precisão desses métodos, empregar a técnica de eletroforese a fim de analisar mais 135 

detalhadamente cada um dos grupos fracionados, aprimora a avaliação clínica. Para tanto, 136 

estudo com animais hígidos fazem-se necessários para se conhecer as concentrações tidas 137 

como normais para se estabelecer dados para a comparação, ante uma desordem 138 

homeostática
13

. Diante disso, este é o primeiro estudo a propor valores para referência da 139 

eletroforese de tamanduás-bandeiras utilizando a técnica de gel de agarose.  140 

A eletroforese nessa espécie permitiu o fracionamento de seis frações proteicas em 141 

todos os animais. As mesmas regiões podem ser observadas também em cães
14

, gatos, 142 

cavalos
13

 e bovinos
15

. Entretanto, outros animais como ovinos, caprinos
15

, felinos selvagens
16

, 143 

camelos
17

 e veados
18

, não apresentam a fração beta-2. Por ser um grupo heterogênio de 144 

proteínas, alguns fatores podem interferir tanto no fracionamento quanto na visualização 145 

dessas regiões no gel. O tipo de amostra, por exemplo, plasma ou soro, interfere na 146 

visualização do fibrinogênio. A falta de afinidade de algumas dessas proteínas com o corante 147 

também inibem sua revelação
2
. As demais regiões aparentemente são comuns a todos os 148 

outros animais supracitados.  149 

Assim como o observado em outros animais, a albumina mostrou-se como a proteína 150 

mais abundante, provavelmente por desempenhar diversas funções específicas como 151 

manutenção da pressão coloidosmótica e transporte de inúmeras moléculas
19

. No entanto, a 152 

porcentagem dessa proteína apresenta valor relativo divergente quando comparada com outras 153 

espécies. A média de albumina dos tamanduás-bandeiras desse estudo foi 35% do valor de 154 

proteína sérica total, concordando com o afirmado por Eckersall
13

. Em cães sadios, a 155 

porcentagem dessa fração é em torno de 60%
20

; em bovinos e caprinos 45%, ovinos 55%
15

 e 156 

em veados 48%
18

. A dieta fornecida para os animais desta pesquisa apresentava um teor 157 

proteico de 29,2%, podendo ter correlação com o valor encontrado para a albumina. Contudo, 158 

a falta de dados nutricionais precisos de outros animais dificulta a determinação de um 159 

paralelo entre a quantidade de proteína bruta ingerida e a porcentagem proteica desta fração. 160 
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O fato de serem animais de hábitos alimentares e fisiologia distintos também prejudica essa 161 

comparação.  162 

A fração de alfaglobulina subdividida em alfa-1 e alfa-2 englobam as principais PFA, 163 

dentre elas a amiloide sérica A (ASA), alfa-1-antitripsina, alfa-1 glicoproteína ácida, 164 

haptoglobina, alfa-2-macroglobulina e ceruloplasmina
4
. Todas são classificadas como 165 

positivas, onde sua produção hepática aumenta ante um processo inflamatório, sendo muitas 166 

vezes, mais precoces que a contagem global de leucócitos
21,22

. Contudo, dependendo da 167 

espécie, algumas apresentam uma especificidade maior que outras, como a haptoglobina em 168 

ruminantes
23

, principalmente em bovinos
22

 e a ASA em caninos
6
. Isso as torna excelentes 169 

marcadores inflamatórios. Entretanto, em tamanduás-bandeiras, tais informações ainda não 170 

estão disponíveis. Mais estudos com essa espécie, envolvendo animais em diversas situações 171 

clínicas são necessários, a fim de se determinar qual proteína dessa fração é mais específica e 172 

sensível na detecção precoce de processos inflamatórios. Apesar disso, as informações 173 

fornecidas pela eletroforese em gel de agarose permitem uma avaliação eficaz sobre o estado 174 

geral desses animais.  175 

As principais betaglobulinas são as betalipoproteínas (low density lipoproteins - LDL), 176 

transferrina, ferritina, complemento C3, proteína C reativa (PCR) e o fibrinogênio, que não é 177 

mensurado na eletroforese de proteínas séricas
2,24

. É uma classe formada por PFA positivas e 178 

uma negativa, representada pela transferrina, que em resposta à inflamação ou infecção tem 179 

sua produção hepática diminuída. Tal redução funciona como um mecanismo fisiológico de 180 

defesa do animal, visto que essa proteína sequestra íons de ferro, que podem servir como 181 

substrato para diversos microrganismos
25

. As demais se comportam como as demais PFA 182 

positivas, sendo a PCR um sensível marcador de resposta de fase aguda em cães
6,26

. Os 183 

valores médios de betaglobulinas dos tamanduás-bandeiras deste estudo (1,72 g/dL), quando 184 

comparados com os de outras espécies (bovinos, camelos e cães), mostraram-se superior a 185 

todos os analisados (0,99 g/dL, 1,18 g/dL e 0,62 g/dL, respectivamente)
15,17,20

. No entanto, 186 

para elucidar quais proteínas se encontram em maior concentração nessa fração, técnicas mais 187 

aprimoradas, como a eletroforese em gel de poliacrilamida, devem ser empregadas, visto que 188 

a eletroforese em gel de agarose não permite um fracionamento proteico mais detalhado. 189 

Porém, devido à dificuldade e ao alto custo desse método, sua aplicação na rotina clínica não 190 

é viável. Diante disso, recomenda-se a realização da eletroforese em gel de agarose como 191 

exame de triagem, tendo como referência para essa espécie os valores aqui propostos. Em 192 

casos de alterações relevantes nessas frações, é válido a execução de outras técnicas com 193 

maior detalhamento proteico. 194 
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As imunoglobulinas (IgA, IgM e IgE e IgG) são as proteínas responsáveis por 195 

evidenciar a fração gama. Alguns animais como os ovinos
15

 possuem uma subdivisão dessa 196 

banda, gama-1 e gama-2, de forma que a IgG é a que mais se destaca na região gama-2. São 197 

as únicas globulinas que não são produzidas no fígado e sim pelos linfócitos B. Normalmente, 198 

o aumento dessa fração indica alta concentração sérica destas, seja por produção ativa ou por 199 

obtenção passiva, como ocorre com filhotes ao ingerirem colostro
13

. Por serem animais 200 

adultos e clinicamente saudáveis, a quantidade mensurada corresponde exclusivamente à 201 

produção fisiológica de gamaglobulinas, sendo os resultados muito uniformes entre todos os 202 

tamanduás-bandeiras analisados. 203 

   204 

Conclusão  205 

Tamanduás-bandeiras apresentam seis bandas eletroforéticas, classificadas como 206 

albumina, alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 e gama. A porcentagem de albumina é maior que as 207 

demais frações.  208 
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CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados hematológicos, bioquímicos e de eletroforese obtidos nesta pesquisa 

podem ser utilizados como parâmetros de referência para tamanduás-bandeiras de cativeiro do 

cerrado. Uma vez que os exames laboratoriais são uma importante ferramenta para a 

avaliação geral de animais, fornecendo informações relevantes que cooperam com o 

diagnóstico e a escolha do tratamento mais adequado, espera-se com esses resultados 

contribuir com a conservação desta espécie.   

A realização deste estudo possibilitou a confirmação de variações fisiológicas dos 

parâmetros hematológicos e bioquímicos entre espécies de tamanduás-bandeiras de biomas 

diferentes. Este fato sugere que fatores extrínsecos como o clima, a nutrição e o manejo 

possam interferir nessas variáveis. Por isso, propor valores de referências obtidos de espécies 

o mais análogas possível faz-se necessário. Por ser este o primeiro trabalho a realizar a 

eletroforese em gel de agarose com esta espécie, ainda não é possível afirmar se esses fatores 

também promovem alterações neste exame.   

Contudo, mais estudos com a referida espécie, a fim de se conhecer melhor sobre 

suas peculiaridades são indispensáveis. Informações sobre a sensibilidade e a especificidade 

dos exames laboratoriais, principalmente bioquímicos e eletroforéticos, para a avaliação de 

determinados órgãos e situações clínicas destes animais são escassas. Isto acaba prejudicando 

o diagnóstico precoce de determinadas doenças, e consequentemente dificulta o tratamento e 

piora o prognóstico. Logo, estudos com animais em diversas situações clínicas podem ser 

realizados, com o intuito de saber a resposta fisiológica ante enfermidades distintas.  

A aquisição de tal conhecimento pode colaborar profundamente com a 

preservação dessa espécie, podendo ser extrapolado para tamanduás-bandeiras de outras 

localidades. 



81 
 

ANEXOS 

 

Anexo A – Autorização SISBIO 

 



82 
 

 

 



83 
 

 

 



84 
 

Anexo B – Aprovação do CEUA 

 

 



85 
 

 

 



86 
 

 

 



87 
 

 

 

 



88 
 

Anexo C – Normas Revista Pesquisa Veterinária Brasileira 

 

 

 



89 
 

Anexo D – Normas Revista Veterinary Clinical Pathology 

 

Author Guidelines 
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The official journal of the American Society for Veterinary Clinical Pathology and the European Society of 
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Edited by: Barbara von Beust, Editor-In-Chief, Winterthur, Switzerland 

Managing Editor 

Laura Brashear 

vetclinpathjournal@gmail.com 
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• Title Page - The first page of the manuscript should include the following: 

 Full title of the article 

 A short title of 50 characters or less, including spaces, to be used a running header 

 The authors' first and last names and middle initials and the name of the institution(s) of the authors at 

the time the work was done 

 The corresponding author's mailing and e-mail addresses 

• Abstract - The abstract is limited to 250 words and should be written in complete sentences and structured 

using the following headings: Background, Objectives, Methods, Results, and Conclusions. Case Reports do not 

require a structured abstract, but should include an abstract that summarizes the case. What Is Your Diagnosis? 

articles do not include abstracts. 

• Key Words - Identify 3-6 key words that do not duplicate words in the title of the article and place them in 

alphabetical order after the Abstract. Use terms from the medical subject headings (MeSH) list of Index Medicus 

at http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html; if suitable MeSH terms are not yet available for recently 

introduced items, current terms may be used. The type of animal, the organ system studied, and the methods 

should always be listed. 

• Introduction - The Introduction should provide sufficient background information to justify the rationale for the 

study and why it is important, state the hypothesis or research question, state the objective(s) or specific aims of 

the study, and cite only relevant literature. 

• Materials and Methods - Methods should include, as appropriate, a description of study design, experimental 

animals, analytical methods, and statistical analysis. Products (e.g., instruments, reagents, stains, drugs) should 

be referred to by their generic or chemical names, followed by the model or trade name, and the name and 

location of the manufacturer in parentheses. Use of metric or SI units is strongly encouraged. When describing 

centrifugation, provide g force and not rpm. Statistical analysis must be described completely. A few useful 

references are: 

1. Bland JM, Altman DG. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical 

measurement. Lancet. 1986;1:307-310. 

2. http://www.anaesthetist.com/mnm/stats/roc 

3. Erb NH. Prior Probability (the pretest best guess) affects predictive values of diagnostic tests.Vet Clin 

Pathol. 2011;40:154-158. 

• Results - Report results in logical order and in parallel with the Methods (for every method, there should be a 

result). Tables and figures should be referred to in parentheses at the end of a sentence referring to the results.  
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Data in tables and figures should not be duplicated in the text. Results should not repeat the rationale for the 

methods used. 

•Discussion - The Discussion should begin with the most important findings related to the hypothesis and study 

objectives. Summarize results succinctly and discuss them in the context of other studies. Include limitations of 

the study in addressing the objectives and conclude with main conclusions or implications and the need for 

additional studies, if warranted. Only discussion relevant to the results should be included. Avoid repetition of 

specific results and introduction of new methods or results. 

• Acknowledgments - Funding, grant support, or provision of supplies used in the study and individuals 

providing other forms of assistance (e.g., statistical review, manuscript preparation, technical assistance) may be 

acknowledged. When individuals are acknowledged, provide their affiliations. 

• References - References should be limited to pertinent literature and formatted according to American Medical 

Association guidelines, as shown in the examples below and in recent issues of VCP. Article titles in languages 

other than English should include an English translation in brackets. Non-peer-reviewed references (e.g., 

abstracts, book chapters, proceedings) should be kept to a minimum; the most recent edition of a textbook should 

be cited if it contains the pertinent information. References should be listed and numbered in the order in which 

they first appear in the text, and should be identified in the text by superscript Arabic numbers. Journal 

abbreviations should be those used in Index Medicus. References with more than 6 authors should list the first 3 

authors followed by et al. 

Examples of reference formats are as follows: 

Journals: 

Pitorri F, Dell'Orco M, Carmichael N, Barker EN, Hollywood M, Tasker S. Use of real-time quantitative PCR to 

document successful treatment of Mycoplasma haemocanis infection with doxycycline in a dog. Vet Clin 

Pathol. 2012;41:493-496. 

Paolo Silvestrini P, Piviani M, Alberola J, et al. Serum cardiac troponin I concentrations in dogs with 

leishmaniasis: correlation with age and clinicopathologic abnormalities. Vet Clin Pathol.2012;41-468-574. 

 

Books and chapters in books: 

Stockham SL, Scott MA. Fundamentals of Veterinary Clinical Pathology. 2nd ed. Ames, IA: Wiley-Blackwell; 

2008:3-51. 

Young DS, Bermes EW. Specimen collection and processing: sources of biological variation. In: Burtis CA, 

Ashwood ER, eds. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders; 1999:184-190. 

 

Abstracts, letters, and editorials: 

Gelain ME, Rossi G, Paltrinieri S. Use of Sysmex XT-2000iV hematology analyzer to identify hematopoietic 

neoplasms in dogs [abstract]. Vet Clin Pathol. 2007;36:385-386. 

 

Proceedings 

Cebra CK. Biochemical abnormalities in blood and forestomach fluid from llamas with gastrointestinal 

disease. Proceedings of the 15th Annual ACVIM Forum. Lake Buena Vista, FL, May 22-25, 1997:447-448. 
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Reference to unpublished work: 

Authors citing papers in press, personal communications, or other unpublished work must submit a copy of the 

unpublished manuscript or a letter from the individuals concerned, confirming the work and giving permission 

for the citation. 

 

• Tables - Tables should be numbered consecutively with Arabic numbers and have a brief descriptive title 

(e.g., Table 1. Quality requirements for biochemical analytes expressed as desirable total allowable error for 3 

levels of commercially available quality control materials.). Tables should be double-spaced and contain no 

vertical lines. Decimal points should be indicated by a period (.) and not a comma. Footnotes that define the 

dataset (e.g., "Data are means SD"), abbreviations used in the table, and other elements should be placed at the 

end of the table. 

• Figure Captions - A list of figure captions should follow the references in the main document and should not be 

included in the figure file itself. Captions should be double-spaced, numbered consecutively with Arabic 

numbers, and should stand alone. Include a brief description of the image, graph, or diagram, beginning with 

identification of the specimen (e.g., Fine-needle aspirate of a cutaneous mass on the pinna) or graph/plot (e.g., 

Passing-Bablok plot of.....) depicted. Define abbreviations, symbols, parts of a plot (e.g., box and whisker plot) 

in the caption. Decimal points in the figures should be indicated by a period (.) and not a comma. Indicate the 
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Color images should be saved in CMYK mode. There is no charge for color figures. Excel and PowerPoint files 

may also be acceptable in some cases. More information on the submission of electronic artwork can be found at 

http://authorservices.wiley.com/bauthor/author.asp. At the time of publication, figures may be cropped. The size 

of most figures will be 1-column width. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://authorservices.wiley.com/bauthor/author.asp


92 
 

Anexo E – Normas Revista Ciência Animal Brasileira 

 

DIRETRIZES PARA AUTORES 

 

Os trabalhos podem ser redigidos em português ou inglês. Os nomes dos autores, bem como a filiação 

institucional de cada um dos mesmos, devem ser inseridos nos campos adequados a serem preenchidos 

durante a submissão e não devem aparecer no arquivo. Ciência Animal Brasileira sugere que o número 

máximo de autores por artigo seja 6 (seis). Artigos com número superior a 6 (seis) serão considerados 

exceções e avaliados pelo Conselho Editorial e, se necessário, solicitada a correção como condição 

para publicação. Sugere-se um número máximo de 20 páginas e as figuras, gráficos e tabelas devem 

ser colocados no corpo do texto onde forem citados. É importante ressaltar que pesquisas feitas com 

animais devem citar a aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Animais da 

instituição onde o trabalho foi realizado. A falta dessa aprovação impede a publicação do artigo. 

 

Atualmente a revista não solicita nenhum pagamento financeiro pela submissão ou publicação do 

artigo, mas se reserva o direito de alterar essa política em circunstâncias futuras, mediante aviso prévio 

a todos os usuários. 

 

 Os textos devem ser organizados da seguinte forma:  

 

Para submissões em português: 

 

Título em português: Fonte Times New Roman 14, caixa alta, centrado, negrito; 

Resumo: Fonte Times New Roman 12, espaço 1, justificado, com um máximo de 200 palavras; 

Palavras-chave: idem, e no máximo 5 palavras chave; 

Título em inglês (obrigatório): Fonte Times New Roman 12, caixa alta, centrado; 

Abstract (obrigatório): Fonte Times New Roman 12, espaço 1, justificado; 

Keywords: idem 

Introdução: Fonte Times new Roman 12, justificado, espaçamento 1,5; 

Material e Métodos: Fonte Times new Roman 12, justificado, espaçamento 1,5; 

Resultados: Fonte Times new Roman 12, justificado, espaçamento 1,5; 

Discussão: Fonte Times new Roman 12, justificado, espaçamento 1,5 (Os tópicos Resultados e 

Discussão podem ser apresentados juntos dependendo das especificidades da área); 

Conclusões: Fonte Times new Roman 12, justificado, espaçamento 1,5; 

 

Agradecimentos: (opcional) Fonte Times new Roman 12, justificado, espaçamento 1,5; 
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Referências (e não bibliografia): Usar fonte Times New Roman 11, espaço 1 entre linhas e colocar 

espaço 6 pontos acima e abaixo do parágrafo. As referências devem ser numeradas na ordem em que 

aparecem no texto. A lista completa de referências, no final do artigo, devem estar de acordo com o 

estilo Vancouver (norma completa http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/; norma resumida 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). 

 

 Para as submissões em língua inglesa, a tipografia e espaçamentos são os mesmos, na seguinte 

sequência: 

 

Título em inglês (Title); 

Abstract; 

Keywords; 

Título em português (obrigatório); 

Resumo em português (obrigatório); 

Palavras-chave; 

Introduction; 

Material and Methods; 

Results and Discussion; 

Conclusions; 

Acknowledgments (opcional), 

References 

  

 

Artigos do tipo Nota Científica, Relato de Caso e similares não estão sendo aceitos para submissão. 

Artigos de Revisão de Literatura somente serão publicados quando solicitados por convite do 

Conselho Editorial. 

As referências a partir de resumos simples ou expandidos e trabalhos completos em anais de eventos 

são, em muitas ocasiões, de difícil recuperação. Por essa razão, solicitamos que esse tipo de fonte não 

seja utilizado como referência. 

Com relação às teses, dissertações e monografias, solicitamos que sejam utilizados apenas documentos 

dos últimos três anos e quando não houver o respectivo artigo científico publicado em periódico. Esse 

tipo de referência deve, obrigatoriamente, apresentar o link que remeta ao cadastro nacional de teses 

da CAPES e os bancos locais das universidades que publicam esses documentos no formato .pdf. 

 Solicita-se, também, priorizar referências de periódicos e não de livros-texto. 

O editor científico pode solicitar mais informações em relação às referências no momento de 

editoração do artigo. Seu pronto atendimento agilizará a sua publicação. O processo de resgate fácil 

das informações é o ponto principal de uma referenciação bibliográfica, técnica ou eletrônica. 
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concentrado. 2 - Características Quantitativas [Internet]. Brasília: Associação Brasileira de Zootecnia; 
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Exemplo de citação 

 

Reports of L. similis lesion are scarce in the literature. Histopathological studies with three Loxosceles 

species of clinical importance, L. intermedia, L. laeta and L. recluse, showed that the venom induces 

vasodilation, edema, inflammatory infiltrate (mainly neutrophilic), hemorrhage, cutaneous muscle 

necrosis, thrombosis and arteriolar walls degeneration(6, 13-15). It is necessary to elucidate whether 

the histological lesion induced by the Loxosceles similis venom is similar to that observed in other 

species of medical importance. Furthermore, it is important to determine the pathogenesis of the 

loxoscelic dermonecrotic lesion (...) 

 

According to Zanetti et al.(17) and Nowatzki et al.(18) who studied the action of the L. intermedia 

venom in vitro on endothelial cells, it was observed that 18 hours after the venom action, cells showed 

plasmatic membrane convolutions and chromatin condensation. 

 

 6.  Futrell J. Loxoscelism. Am J Med Sci. 1992;304(4):261-7. 

13. Smith WC, Micks WD. The role of polimorphonuclear leukocytes in the lesion caused by the 

venom of the brown spider (Loxosceles reclusa). Lab Invest. 1970;22:90-3. 

14. Strain GM, Snider TG, Tedford BL, Cohn GH. Hyperbaric oxygen effects on brown recluse spider 

(Loxosceles reclusa) envenomation in rabbits. Toxicon. 1991;29(8):989-96. 

15. Ospedal KZ, Appel MH, Neto JF, Mangili OC, Sanches Veiga S, Gremski W. Histopathological 

findings in rabbits after experimental acute exposure to the Loxosceles intermedia (Brown spider) 

venom. Int J Exp Pathol. 2002;83(6):287-94. 

17. Zanetti VC, da Silveira RB, Dreyfuss JL, Haoach J, Mangili OC, Veiga SS, et al. Morphological 

and biochemical evidence of blood vessel damage and fibrinogenolysis triggered by brown spider 

venom. Blood Coagul Fibrinolysis. 2002;13(2):135-48. 

18. Nowatzki J, de Sene RV, Paludo KS, Veiga SS, Oliver C, Jamur MC, et al. Brown spider venom 

toxins interact with cell surface and are endocytosed by rabbit endothelial cells. Toxicon. 

2010;56(4):535-43 

 

(Fonte: Pereira NB, Kalapothakis E, Vasconcelos AC, Chatzaki M, Campos LP, Vieira FO et al . 

Histopathological characterization of experimentally induced cutaneous loxoscelism in rabbits 

inoculated with Loxosceles similis venom. J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis [periódico na 

Internet]. 2012 [citado 2013 Nov 04]; 18(3): 277-286. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-91992012000300005&lng=pt. 

http://dx.doi.org/10.1590/S1678-91992012000300005) 
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CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO 

 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da 

submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de acordo 

com as normas serão devolvidas aos autores. 

 

1. A contribuição é original, e não está sendo avaliada para publicação por outra revista. 

2. Os autores devem estar cientes de que são os responsáveis diretos por todo o conteúdo de seu 

artigo. 

3. Os arquivos para submissão estão em formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF (desde 

que não ultrapasse os 2MB). No arquivo da submissão, excluir apenas os nomes e 

identificação dos autores, todos os outros elementos (título em português e em inglês, resumo, 

palavras chave, abstract e keywords) devem permanecer no arquivo. O preenchimento do 

cadastro inclui todos os autores envolvidos (máximo de 6 autores), selecionando o contato 

principal. Atentar para o item 6 destas normas. 

4. Todos os endereços de URLs no texto (Ex.:http://www.ibict.br) estão ativos e prontos para 

clicar. 

5. O texto está em espaço 1,5 com linhas numeradas; usa uma fonte de 12-pontos Times New 

Roman; emprega itálico ao invés de sublinhar (exceto em endereços URL); com figuras e 

tabelas inseridas no texto, e não em seu final. 

6. O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em Diretrizes para 

Autores, na seção Sobre a Revista. 

7. A identificação de autoria deste trabalho foi removida do arquivo e da opção Propriedades no 

Word, garantindo desta forma o critério de sigilo da revista, caso submetido para avaliação por 

pares (ex.: artigos). Os nomes de TODOS os autores, com sua respectiva identificação 

institucional, foi cadastrada nos metadados da submissão, usando a opção incluir autor. 

8. Nos casos de artigos que envolvam pesquisa com animais, é obrigatória a inserção da 

aprovação pelo Comitê de Ética da instituição de origem do trabalho. Caso a pesquisa tenha 

envolvido questionário aplicado a pessoas, será necessário a aprovação pelo Comitê de Ética 

Humano da instituição, também. 

9. Incluir em documentos suplementares a declaração de anuência com a assinatura de todos os 

autores do artigo, conforme explicado em notícia da página principal. Veja o modelo da 

declaração: 
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Modelo da carta 

 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA 

 

Os autores abaixo-assinados declaram, para fins de submissão à Revista Ciência Animal Brasileira, 

publicada pela Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, que o artigo 

"Título" é original, inédito e não foi submetido a outro periódico. 

Os autores expressam sua anuência acerca da submissão, assim como da Política Editorial, das 

Diretrizes para Publicação e da Declaração de Direito Autoral, que se aplicarão em caso de aceite e 

posterior publicação do artigo. Ao lado de cada nome e assinatura, consta uma descrição breve de 

como o autor e participou da referida pesquisa. 

 

Cidade, data. 

 

Autores 

 

Nome, descrição breve da participação, Assinatura. 

Nome, descrição breve da participação, Assinatura. 

Nome, descrição breve da participação, Assinatura. 

Nome, descrição breve da participação, Assinatura. 

Nome, descrição breve da participação, Assinatura. 

Nome, descrição breve da participação, Assinatura.  

Nome, descrição breve da participação, Assinatura. 

 

DECLARAÇÃO DE DIREITO AUTORAL 

 

Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos: 

 

a. Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, 

com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que 

permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial 

nesta revista. 

b. Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição 

não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório 

institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial 

nesta revista. 
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c. Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em 

repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o 

processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto 

e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre). 

 

 POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os serviços 

prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros. 

 


