
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL 

 

 

 

 

Disciplina Seminários Aplicados 

 

 

 

 

 

HEMATOLOGIA EM AVES: Revisão de literatura 

 

 

 

 

 

 

Laura García Vila 

Orientador: Maria Clorinda Soares Fioravanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2013



ii 

LAURA GARCÍA VILA 

 

 

 

 

HEMATOLOGIA EM AVES: Revisão de literatura 

 

 

 

Seminário apresentado junto à disciplina 
Seminários Aplicados do Programa de 
Pós-Graduação em Ciência Animal da 
Escola de Veterinária e Zootecnia da 
Universidade Federal de Goiás. Nível: 
Mestrado. 
 
 
Área de concentração: 
Patologia, Clínica e Cirurgia Animal 
 
Linha de pesquisa: 
Alterações clínicas, metabólicas e 
toxêmicas dos animais e meios auxiliares 
de diagnóstico 

 
 
 
 
 

Orientador:  
Profª. Drª. Maria Clorinda Soares Fioravanti 
 
Comitê de orientação:  
Pesqª. Drª. Celina Tie Nishimori Duque 
Prof. Dr. Juan Carlos Duque Moreno 
 

 

 

GOIÂNIA 

2013  



iii 

SUMÁRIO 

 

 

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

2. REVISÃO DE BIBLIOGRAFIA.................................................................. 3 

2.1 Colheita de sangue em aves................................................................... 3 

2.2 Processamento das amostras................................................................. 6 

2.2.1 Contagem manual................................................................................. 7 

2.2.2 Contagem automática........................................................................... 11 

2.3 Morfologia dos diferentes tipos celulares em aves.................................. 12 

2.3.1 Eritrócitos.............................................................................................. 13 

2.3.2 Heterófilos............................................................................................. 14 

2.3.3 Eosinófilos............................................................................................. 16 

2.3.4 Basófilos............................................................................................... 17 

2.3.5 Linfócitos............................................................................................... 18 

2.3.6 Monócitos.............................................................................................. 19 

2.3.7 Trombócitos.......................................................................................... 20 

2.4 Interpretação do hemograma................................................................... 21 

2.4.1 Série eritrocítica.................................................................................... 23 

2.4.2 Série leucocítica.................................................................................... 27 

2.4.3 Trombócitos.......................................................................................... 32 

2.5 Hemoparasitas......................................................................................... 33 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................................................... 36 

REFERÊNCIAS.............................................................................................. 37 

 

  



iv 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 Eritrócitos de aves no sangue periférico................................. 13 

   

FIGURA 2 Precursores eritrocitários em diferentes estádios de 
maturação. A - eritroblasto basófilo (círculo preto). B - 
reticulócitos (círculos pretos).................................................. 

 

14 

 

FIGURA 3 Heterófilo de ave (círculo preto).............................................. 15 

   

FIGURA 4 Eosinófilo (esquerda) e heterofilo (direita) no sangue 
periférico de ave...................................................................... 

17 

   

FIGURA 5 Basófilo no sangue periférico de ave (círculo preto)............... 18 

   

FIGURA 6 Linfócito no sangue periférico de ave (círculo preto)............... 19 

   

FIGURA 7 Monócito no sangue periférico de ave (círculo preto)............. 19 

   

FIGURA 8 Trombócitos (setas) e linfócito (célula maior na posição 
central) no sangue periférico de ave....................................... 

20 

   

FIGURA 9 Heterófilos apresentando sinais de toxicidade (grau +3, +4) 
(círculo preto).......................................................................... 

30 

   

FIGURA 10 Linfócito reativo (seta fina). Também se observa um 
trombócito (seta grossa) e um monócito (esquerda).............. 

31 

   

FIGURA 11 Gametócito de Hemoproteus no interior de um eritrócito de 
ave (acima), notar o pigmento de ferro no interior do 
parasita. A forma central é o gameta de Hemoproteus, 
resultado de artefato de preparação....................................... 

 

 

34 

 

FIGURA 12 Leukocytozoon parasitando hemácias de ave, causando 
deformidade nas células......................................................... 

34 

   

FIGURA 13 Hemácias parasitadas por Plasmodium.................................. 35 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

A dificuldade em fazer diagnóstico precoce é uma das complicações 

mais características na clínica das aves. Esta é uma condição inerente desses 

animais, que por serem silvestres, ocultam sinais de doença, que só será 

detectada quando evoluir até estádios muito avançados. Esta estratégia é 

compreensível em situações de vida livre como mecanismo para evitar à atenção 

de predadores potenciais, mas na clínica, representa uma complicação ou até 

mesmo a impossibilidade do tratamento. Estudos demonstram que a grande 

maioria das aves com alguma enfermidade apresentam alterações no 

hemograma, fato que denota a importância deste como ferramenta diagnóstica, 

pois muitas vezes quadros de anemia ou infecção são difíceis de perceber nesses 

tipos de animais. 

Nos últimos anos, a procura por atendimento de aves nas consultas 

particulares de vários países tem crescido notavelmente. Além do importante valor 

sentimental, existem espécies e indivíduos de alto valor econômico, pertencentes 

a vários gêneros e famílias. Alguns exemplos são passeriformes cantores (curió, 

azulão, bicudo, canário da terra etc) e varias espécies de psitaciformes. 

Populações de aves silvestres de vida livre constituem entidades de 

alto valor e importância ecológica, encontrando-se, algumas delas, em constante 

ameaça de extinção. Esforços para a preservação e conservação destas espécies 

devem ser feitos, incluindo não somente atendimento clínico de indivíduos 

injuriados, mas também estudos de monitoramento e reintrodução de populações. 

Na área de produção animal, a indústria avícola tem um protagonismo 

excepcional de projeção mundial que justifica os esforços focados na melhora de 

monitoração e tratamento de doenças. Isto inclui medidas como a avaliação do 

estado imunológico dos animais e programas de detecção precoce de 

enfermidades. 

A hematologia é uma ferramenta fundamental para a detecção precoce 

de doenças em aves, sendo que, mesmo sem a presença de sinais clínicos, 

podem ocorrer alterações hematológicas que fornecerão ao clínico uma via para 

instaurar o tratamento precocemente. Além disso, a hematologia também permite 

a avaliação do estado de saúde de populações, pois é um reflexo das condições 
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do ambiente. Assim, em condições de vida livre, por exemplo, injúrias no 

ecossistema alterarão a dinâmica de populações que poderão apresentar 

alterações hematológicas detectáveis. Portanto, a hematologia também é uma 

ferramenta útil para monitoramento. 

Este trabalho se apresenta como uma revisão bibliográfica sobre a 

hematologia de aves, com o objetivo de esclarecer as particularidades deste 

exame, neste grupo de animais, para que possa ser adequadamente realizado e 

interpretado, fornecendo os subsídios corretos para o estabelecimento do 

diagnóstico e, consequentemente, do tratamento. 
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2. REVISÃO DE BIBLIOGRAFIA 

 

 

2.1 Colheita de sangue em aves 

 

A colheita de uma amostra de alta qualidade é uma das partes mais 

importantes do exame hematológico sendo essenciais a técnica e o cuidado no 

procedimento (CLARK et al., 2009). 

Nas aves, um dos fatores limitantes mais comum, é o reduzido volume 

da amostra sanguínea, em comparação a outros animais. A quantidade de sangue 

que pode ser obtida depende do peso corporal e do estado de saúde do animal, 

sendo que, naqueles que apresentam algum grau de comprometimento será 

preciso reduzir ao mínimo a quantidade de sangue a ser extraído (CLARK et al., 

2009). Para a maioria das espécies, é considerado seguro extrair até o 10% do 

volume de sangue, o que equivale aproximadamente ao 1% do peso corporal 

(CAMPBELL & ELLIS, 2007). Para amostras seriadas recomenda-se reduzir o 

volume a 0,5% do peso corporal, mas no caso das aves, apesar do baço não 

funcionar como um reservatório de eritrócitos tem sido observado rápida 

recuperação após perdas de sangue (CLARK et al., 2009). Uma das explicações 

para este fenômeno é que como a vida média das hemácias das aves é mais 

curta que nos mamíferos, a regeneração é mais rápida (CAPITELLI & CROSTA, 

2013). 

A técnica de colheita e contenção variará em função do tamanho do 

animal, da agressividade, da familiaridade do animal com os humanos e da 

habilidade do veterinário. Dependendo das circunstancias o uso de uma toalha 

para restringir os movimentos ou a obstrução da visão do animal ajudam a evitar 

ferimentos e facilitaram a colheita (CAPITELLI & CROSTA, 2013). Durante a 

contenção é importante lembrar que o mecanismo de respiração das aves não 

conta com a musculatura diafragmática e, portanto, a compressão exagerada dos 

sacos aéreos durante a contenção pode impedir a ventilação e levar a asfixia 

(RITCHIE et al., 1994). 

Segundo CÏRULE et al. (2012) o estresse decorrente da contenção 

ocasiona alteração dos parâmetros hematológicos. CAMPBELL (1994) 
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recomendaria cuidados no procedimento com o objetivo de minimizar as 

respostas fisiológicas. Com essa finalidade, por exemplo, pode-se aproveitar a 

confiança do animal no proprietário no momento da retirada da gaiola. 

Adicionalmente, o menor tempo de contenção, a minimização dos estímulos 

visuais e acústicos e utilização das técnicas adequadas são essenciais para a 

redução do estresse. 

No caso de animais de vida livre (não acostumados ao manejo) a 

resposta estressante decorrente da contenção pode ter consequências graves ou 

fatais secundárias a miopatia por captura (PONJOAN et al., 2008). Nestes casos, 

para minimizar o estresse, deve-se planejar a contenção, evitar altas 

temperaturas, reduzir o tempo de contenção e os estímulos estressantes, além de 

oxigenar o animal (BUSINGA et al., 2007; WARD et al., 2011). Outra possibilidade 

é anestesiar a ave, sendo esse um procedimento não preferencial, pois os efeitos 

da anestesia sobre os parâmetros hematológicos ainda não foram bem 

estudados. Devido aos riscos associados à colheita sanguínea em aves, sempre 

é necessário fazer um balanço prévio considerando os fatores anteriormente 

expostos e os benefícios diagnósticos que o exame pode aportar (CLARK et al., 

2009). 

Os principais locais de colheita sanguínea em aves são: a veia jugular 

direita, a veia ulnar (ou da asa) e a metatarsiana medial. A espécie influenciará na 

escolha do local. Em esfenisciformes (pinguins) o acesso jugular é inviável, sendo 

a metatarsiana medial a escolha preferencial. Em aves de patas compridas como 

ciconiiformes (incluem as garças, cegonhas e íbis) também é o local de 

preferência. Nos columbiformes, a presença de um plexo venoso na zona cervical 

também dificultará a localização da jugular. Já em pelicaniformes (pelicanos, 

cormorão, fragatas) a presença de um enfisema subcutâneo nas patas dificulta a 

visão das veias assim como a penugem densa na região jugular, sendo mais fácil 

a punção da veia ulnar (CLARK et al., 2009). Mesmo assim, apesar de certas 

exceções, a veia jugular direita é a escolha preferencial na maioria das espécies. 

Considerando as duas jugulares, a direita é mais superficial e, portanto de mais 

fácil acesso, mas é muito móvel, sendo necessário estabilizá-la (CAPITELLI & 

CROSTA, 2013). Além disso, trata-se de um vaso de calibroso, sendo mais difícil 

que ocorra coagulação na hora da extração; por outro lado o maior calibre 
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aumenta também a probabilidade de ocasionar hematomas. Especialmente em 

indivíduos de pequeno porte os hematomas devem ser evitados, pois ocasionam 

perda extra de sangue, podendo levar ao comprometimento da volemia do animal. 

A veia da asa é facilmente visível na zona medial do cotovelo, mas necessita uma 

boa imobilização, pois animais excitados tentam movimentar as asas dificultando 

o procedimento. É uma boa opção em falconiformes, nos quais o decúbito dorsal 

causa efeito imobilizante. A veia metatarsiana medial cruza a junção tarso-

metatársica e apresenta como vantagem estar envolta por estruturas musculares 

que minimizarão o hematoma (CAMPBELL, 1994). 

Existem outros locais para colheita sanguínea, mas estes não devem 

ser usados na prática clínica por apresentarem alto risco, são eles: sínus venoso 

occipital, usado em casos de eutanásia (CLARCK et al., 2009); punção cardíaca, 

utilizada frequentemente na experimentação (CAMPBELL & ELLIS, 2007); e o 

corte da unha, não recomendado por produzir sangue capilar que apresentará 

uma distribuição anormal de células e artefatos, além de supor risco de lesão 

óssea (CAMBPELL, 1994). 

Para CLARCK et al. (2009), na maioria das espécies não é preciso 

fazer garrote, pois este predispõe à formação de hematomas, assim para melhor 

visualização da veia pode-se usar álcool sempre lembrando que este em excesso 

provoca hemólise. As aves são mais susceptíveis à formação de hematomas por 

terem pouco tecido conjuntivo. Recomenda-se assim, aplicar pressão no local da 

punção durante um mínimo de 30 segundos após a retirada da agulha. No caso 

da punção jugular, cuidado adicional deve ser tomado, pois há risco de 

vazamento nos sacos aéreos claviculares. 

Nos casos em que a extração sanguínea apresente dificuldade, por 

exemplo, em veias de pequeno calibre, pode-se puncionar e tentar recolher a 

amostra por capilaridade em um tubo de microematócrito (CAMPBELL, 1994). 

O calibre da seringa também dependerá da espécie e do tamanho do 

animal. Em geral, seringas de mais de 25G não são recomendáveis pela alta 

probabilidade de causar hemólise. Este problema também deve ser evitado 

exercendo o grau mínimo de pressão negativa no êmbolo da agulha durante a 

colheita, pois uma pressão forte pode produzir hemólise na amostra assim como 

colapsar a veia. Do mesmo modo, para prevenir a hemólise, na hora de transferir 
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o sangue da seringa para o tubo com anticoagulante, a agulha deve ser 

desacoplada da seringa. Posteriormente o sangue vai ser homogeneizado 

suavemente para permitir a difusão adequada do anticoagulante (CAPITELLI & 

CROSTA, 2013). 

O anticoagulante mais recomendado para análise hematológica em 

aves é o ácido etilenodiaminotetracético (EDTA), por ser o que menos provoca 

alterações na amostra (CAPITELLI & CROSTA, 2013). No entanto, em algumas 

espécies da família corvidae e cracídeos, bem como em avestruzes o EDTA 

provoca hemólise. Nestes casos deve-se usar heparina litica, mesmo 

apresentando a desvantagem de formação de agregados celulares (CAMPBELL, 

1994; CÂNDIDO, 2008; SAMOUR et al., 2011). A coagulação nas aves acontece 

basicamente pela via extrínseca, ao contrário dos mamíferos onde predomina a 

via intrínseca (DONELEY, 2010). Também acontece mais rapidamente, obrigando 

ao clínico a atuar com muita rapidez, pois uma amostra coagulada invalida o 

exame hematológico. Uma prática comum voltada a evitar esse problema é o uso 

de uma seringa previamente heparinizada durante a extração, o que não é 

recomendado em decorrência da agregação celular provocada pela heparina. 

Deste modo, o melhor procedimento é, uma vez obtido o sangue, fazer dois 

esfregaços com gotas sem anticoagulante e rapidamente colocar o restante no 

tubo com EDTA (CAMPBELL & ELLIS, 2007). 

As técnicas para a confecção dos esfregaços sanguíneos variam em 

função da preferência de cada clínico, mas o objetivo é conseguir uma extensão 

de sangue conformada por uma monocapa uniforme de células, evitando na 

medida do possível, a marginação dos tipos celulares em função do tamanho. 

Uma das técnicas usadas para tal fim consiste em colocar uma gota de sangue na 

porção do primeiro terço de uma lâmina que vai ser espalhada com ajuda de outra 

lâmina. O esfregaço deverá ser imediatamente secado ao ar ambiente (CLARCK 

et al., 2009). 

 
 
2.2 Processamento das amostras 

 

Recomenda-se que o tempo entre a colheita da amostra e o 

processamento seja o menor possível (CAMPBELL & ELLIS, 2007). Estudos 
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foram realizados para avaliar o efeito do armazenamento e a temperatura nos 

resultados hematológicos. No início, extrapolando dos resultados da medicina, 

estabeleceu-se que a refrigeração oferecia as melhores condições de 

conservação. Porém, recentemente observaram-se diferentes sensibilidades ao 

armazenamento em função da espécie. Nos equinos demonstrou-se que os 

valores hematológicos eram mais estáveis em amostras conservadas a 

temperatura ambiente (20 a 25ºC) do que naquelas mantidas em refrigeração 

(4ºC). Já em outras espécies os resultados foram os mesmos da humana. Nas 

aves, vários estudos realizados em frangos e perus comparando o efeito do 

armazenamento a diferentes temperaturas e por diferentes períodos 

demonstraram que amostras sob refrigeração (4ºC) começavam a apresentar 

alterações às 30h de armazenamento. Isso diminuía para 12h na temperatura de 

29ºC, e para 9h a 37ºC. Em comparação com os mamíferos, o hematócrito e o 

volume corpuscular médio se mantinham estáveis durante mais tempo (por 72h a 

4ºC), mas o número total de leucócitos apresentou-se alterado mais rapidamente, 

fato que foi atribuído à diferença dos corantes usados. Nos esfregaços de sangue 

de aves o corante precisa ser incorporado às células, ou seja, estas tem que ser 

viáveis; já nos mamíferos o corante tem afinidade para os núcleos, podendo corar 

também células mortas (AKAM et al., 2008; HADZIMUSIC et al., 2010). 

 

 

2.2.1 Contagem manual 

 

A principal diferença entre aves e mamíferos é que as aves apresentam 

os eritrócitos e os trombócitos nucleados, fato que pode interferir nas contagens 

automatizadas. Além disso, o principal leucócito nas aves é o heterófilo, 

equivalente ao neutrófilo dos mamíferos. Deste modo, as contagens automáticas 

de rotina realizadas em mamíferos não são aplicáveis nas aves, sendo indicadas 

as técnicas manuais (CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

Para a realização da contagem manual usa-se um hemocitômetro 

(câmara de Neubauer) que vai ser preenchido com a amostra diluída de sangue. 

Após o preenchimento deve-se esperar 5 minutos para as células se acomodarem 

na superfície da grade antes da leitura. No caso da amostra ficar mais tempo na 
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espera deve-se colocá-la dentro da câmera úmida para previr a evaporação 

(CAMPBELL, 1994). 

Como as espécies aviárias contam com células nucleadas, muitas 

vezes as técnicas diluem e coram, simultaneamente, as amostras sanguíneas, 

para permitir que os diferentes tipos celulares sejam mais facilmente 

diferenciados e contados. Desse modo, o diluente utilizado poderá conter também 

corante e existem vários tipos de diluentes em função da afinidade celular. Para a 

contagem de eritrócitos são usados o sistema Unopette ou o Natt & Herrick. O 

primeiro é usado como método padrão em mamíferos por provocar a lise dos 

eritrócitos (anucleados) deixando só as células nucleadas visíveis, porém, nas 

aves serão visíveis todos os tipos celulares (todos eles nucleados). O segundo 

método, além de permitir a visualização de todos os tipos celulares, cora com 

mais intensidade os leucócitos, permitindo fazer, ao mesmo tempo a contagem 

total de eritrócitos e de leucócitos. Porém a dificuldade reside na diferenciação 

entre leucócitos e trombócitos, que também coram, precisando de treinamento 

visual para distingui-los. Deste modo, o diluente Natt & Herrick constitui um 

método direto de contagem tanto de eritrócitos como de leucócitos. Utiliza-se a 

diluição na proporção 1:200 e os cálculos para eritrócitos são feitos contabilizando 

todas as células em cinco dos pequenos quadrantes do quadrado central da 

câmera e multiplicando o número obtido por 10.000, obtendo assim o total de 

eritrócitos por microlitro de sangue. Já nos leucócitos, a contagem é feita nos 

nove quadrados que constituem a grade, ao valor obtido é somado 10%, o 

resultado é multiplicando por 200, indicando o número total de leucócitos (WBC) 

por microlitro de sangue (WALBERG, 2001). 

Outra opção é fazer a contagem de leucócitos pelo método indireto ou 

Unopette eosinófilo que usa filoxina B como diluente, sendo este seletivo para 

eosinófilos e heterófilos. É importante lembrar que o diluente não deve agir por 

mais de 5 min, pois após esse período outros tipos celulares começarão a corar. 

Assim se contabilizam os heterófilos e eosinófilos conjuntamente nos dois lados 

da câmera (um total de 18 quadrados) e utilizam-se as porcentagens destes dois 

tipos celulares obtidas posteriormente na contagem diferencial na lâmina para 

calcular o total de WBC/µL seguindo a formula: (nº de células em 18 quadrados) / 

(% heterófilos + % eosinófilos) x 1.760 (WALBERG, 2001). 
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Quando comparados, os dois métodos para contagem de leucócitos 

foram equivalentes, mas observou-se que o Unopette era mais preciso e de mais 

fácil realização (WALBERG, 2001). A principal dificuldade no método Natt & 

Herrick é a distinção entre leucócitos pequenos e trombócitos, mas segundo 

CAPITELLI & CROSTA (2013) isso melhora se o corante atuar durante 60 min. 

A contagem total de trombócitos também pode ser obtida por avaliação 

direta no hemocitômetro com solução Natt & Herrick, mas a facilidade com que 

estas células formam agregados leva a imprecisões, justificando a preferência de 

alguns autores por utilizar o esfregaço de sangue para fazer a contagem indireta 

de trombócitos. Esta consiste em obter a média do número de trombócitos em 

cinco campos observados sob óleo de imersão (objetiva de 100) no esfregaço. 

Este valor, na maioria das espécies, representa o número de trombócitos por 

1.000 eritrócitos. Outro método mais acurado seria fazer a contagem do número 

de trombócitos por 1.000 eritrócitos. O número obtido é multiplicado pelo número 

de eritrócitos e dividido por 1.000, obtendo o número estimado de trombócitos por 

microlitro de sangue (CAMPBELL, 1994). 

Tanto no caso anterior como para realizar a contagem diferencial de 

leucócitos e avaliar a morfologia celular é preciso corar o esfregaço de sangue. É 

recomendável fazer a coloração nas horas seguintes à obtenção da amostra 

(WALBERG, 2001). Existem várias opções de corantes a maioria variações da 

coloração Romanowsky, como: Wright, Giemsa, Wright-Giemsa, Wright-Leishman 

ou May-Grunwald e suas combinações. Dentre os anteriores a coloração de 

Wright tem sido o padrão em hematologia aviaria (CAMPBELL, 1994). Outras 

colorações rápidas também podem ser utilizadas, desde que o tempo e a 

qualidade dos corantes sejam adequados. O fator limitante na escolha do corante 

é a capacidade de permitir a diferenciação dos diferentes tipos celulares 

(WALBERG, 2001). A utilização de um método de coloração automático simplifica 

o procedimento e fornece meios para obtenção de técnicas mais consistentes e 

de alta qualidade, eliminando as variações decorrentes dos métodos de 

colorações manuais (CAMPBELL, 1994). 

Na contagem diferencial de leucócitos, a lâmina corada será lida ao 

longo da zona onde as células estão distribuídas em uma só camada, 

contabilizando até 100 leucócitos e classificando cada um deles, obtendo assim 
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os seus percentuais. Nos casos em que o volume de amostra só permite fazer o 

esfregaço, será feita o cômputo total de leucócitos contando um campo em 

objetiva de 40 X, multiplicando o valor obtido por 2.000. Recomenda-se repetir o 

procedimento anterior em 10 campos para obtenção da média. Esta contagem 

não será tão precisa quanto à realizada no hemocitômetro (WALBERG, 2001). 

É necessário ressaltar a importância do esfregaço sanguíneo na rotina 

hematológica, pois só ele permite a observação da morfologia celular e a 

detecção de alterações. Além disso, a dificuldade na obtenção de volumes 

suficientes de amostra em algumas aves, em algumas situações, faz do esfregaço 

a única ferramenta de exame (CAMPBELL, 1994). 

Outros valores a serem obtidos no hemograma são o hematócrito (Hct) 

e a concentração de hemoglobina. O primeiro, expressa a proporção de volume 

da parte corpuscular no total do sangue. Para a realização da técnica utiliza-se 

um tubo de microematócrito, centrifugado a 12.000 xg durante 5 min. A 

hemoglobina é determinada após a centrifugação por análise espectrofotométrica 

com o método da cianometahemoglobina a 540 nm. A centrifugação retira os 

núcleos livres dos eritrócitos lisados evitando superestimação da contagem. 

Mesmo assim, o procedimento provoca um incremento na turbidez da amostra 

podendo levar a alteração dos valores. Recentemente, tem sido utilizado um 

método colorimétrico a 570 e 880 nm com o objetivo de compensar esta turbidez 

(CLARCK et al., 2009; CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

A partir dos valores de hemácia, hematócrito e hemoglobina são 

calculados os índices eritrocitários, que fornecem informações complementares 

da linhagem eritrocitária. Assim, o volume corpuscular médio (VCM) representa o 

tamanho dos eritrócitos, a hemoglobina corpuscular média (CHM) e a 

concentração média de hemoglobina corpuscular (CHCM) expressam a 

quantidade de hemoglobina por eritrócito. Os cálculos destes índices estão 

apresentados a seguir (CAMPBELL, 1994; CLARCK, et al., 2009): 

 

 VCM (fL) = (Htc x 10) / RBC 

 HCM (pg) = (Hemoglobina x 10) / RBC 

 CHCM (%) = (Hemoglobina x 100) / PCV 
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2.2.2 Contagem automática 

 

Em comparação com os métodos de contagem manuais anteriormente 

explicados, os contadores automáticos apresentam a vantagem de serem mais 

rápidos e precisos, sendo na atualidade método de eleição na contagem celular 

de mamíferos (WALBERG, 2001). Nas aves a presença de eritrócitos e 

trombócitos nucleados interfere na contagem automática de leucócitos. De fato, 

nos mamíferos, o procedimento baseia-se na lise prévia dos eritrócitos para 

depois contar automaticamente as células nucleadas remanescentes 

(correspondentes aos leucócitos). Por serem nucleados, a lise dos eritrócitos das 

aves é difícil, sendo necessárias técnicas mais agressivas que também provocam 

dano leucocitário, além do que, quando lisados, os eritrócitos liberam grandes 

quantidades de DNA que gelifica a amostra comprometendo às análises 

posteriores (SELIGER et al., 2012). 

No entanto, a citometria de fluxo, combinando várias estratégias de 

marcação celular, tem sido utilizada em aves, mas ainda não existe uma 

metodologia aceita para todas as espécies. Um estudo usou uma adaptação de 

um método desenhado para peixes, utilizando fluorocromos lipofílicos com 

diferentes afinidades de membrana segundo o tipo celular (UCHIYAMA et al., 

2005), mas a técnica não foi aceita para aves por não fornecer uma boa 

diferenciação de células (SELIGER et al., 2012). 

Nos últimos trinta anos, focando a área de produção avícola, foram 

desenvolvidos vários anticorpos monoclonais para leucócitos, inclusive com alta 

especificidade para subpopulações leucocitárias. Esta análise de leucócitos por 

citometria de fluxo era precedida da separação dos eritrócitos, por centrifugação 

lenta ou por gradiente de densidade, o que ocasionava perda de leucócitos, 

diminuindo a acurácia do exame (SELIGER, et al., 2012). Além disso, os 

gradientes de densidade variam em função da subpopulação e da espécie de ave 

(BURGESS & DAVISON, 1999). Estudos desenvolvidos em psitaciformes 

necessitaram de adaptações da técnica, pois a descrita para frangos não foi 

efetiva para este grupo. Foi possível o isolamento de heterófilos de papagaios 

obtendo isolados de alta pureza e viabilidade, mas a finalidade deste experimento 

era prioritariamente o estudo da célula e não a contagem (TELL et al., 1997). 
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Mais recentemente, novas técnicas foram testadas visando evitar o 

problema da separação por centrifugação (BURGESS & DAVISON, 1999; BOHLS 

et al., 2006; SELIGER et al., 2012). Foram utilizados anticorpos marcados com 

fluorocromos que tornaram possível a identificação dos diferentes tipos celulares 

e a obtenção da contagem total de células em sangue de frangos por citometria 

de fluxo. O maior desafio foi a separação da população de heterófilos, pois em 

decorrência da ausência de marcadores específicos, a amostra obtida era 

heterogênea contendo eosinófilos, basófilos e células linfóides. De modo geral, a 

técnica apresentou melhor precisão quando comparada com os métodos 

manuais, permitiu a diferenciação dos tipos de linfócitos (linfócitos T e linfócitos B) 

e demonstrou que, quando utilizado um fixador, as análises foram precisas até 

72h após a colheita. Esta técnica tem a vantagem de permitir o processamento de 

grande número de amostras, além de fornecer informações mais acuradas do 

estado imunológico dos animais, podendo inclusive ser aplicada a estudos dos 

efeitos da vacinação. A principal desvantagem é a impossibilidade de ser aplicada 

a outras espécies, pois os anticorpos de frangos não apresentam reação cruzada 

com os linfócitos de outras aves, o que torna necessário o desenvolvimento de 

anticorpos espécie específicos (SELIGER et al., 2012). 

 

 

2.3 Morfologia dos diferentes tipos celulares em aves 

 

Os principais tipos celulares encontrados no sangue das aves são: 

eritrócitos, trombócitos e leucócitos. Estes últimos são constituídos por 

granulócitos (heterófilos, eosinófilos e basófilos), linfócitos e monócitos 

(CAMPBELL, 1994; CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

Como resultado da ampla irradiação evolutiva das aves e da 

consequente adaptação a ambientes muito diversos, não é surpreendente 

encontrar diferenças fisiológicas refletidas nas características hematológicas e a 

morfologia celular (CARDOSO & TESSARI, 2003). Porém, as características 

hematológicas espécie específicas ainda não foram descritas para a maioria de 

espécies de aves (CLARCK et al., 2009). 
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2.3.1 Eritrócitos 

 

Os eritrócitos das aves, diferente dos mamíferos, são nucleados. 

Quando observados sob colorações tipo Romanowsky no microscópio óptico, 

aparecem como células elípticas com o núcleo também elíptico na posição 

central. O citoplasma é rosa e o núcleo aparece com coloração púrpura intensa 

(Figura 1). Os eritrócitos maduros são maiores que os da maioria dos mamíferos, 

mas menores que os dos répteis e os anfíbios (MITCHELL & JOHNS, 2008; 

CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

 

 

FIGURA 1 - Eritrócitos de aves no sangue periférico 
Fonte: Arquivo pessoal cedido por CAMPBELL (2013) 

 

O tempo de vida dos eritrócitos aviários é mais curto que o dos 

mamíferos, portanto a eritropoiese é mais intensa e é controlada pelos níveis de 

eritropoetina (diferente da dos mamíferos) produzida no rim, sob estímulos de 

oxigênio sanguíneo e níveis de estrógenos e andrógenos. Deste modo, no 

esfregaço, é possível observar diferentes estágios de maturação dos eritrócitos. 

As células mais jovens são mais esféricas, com o citoplasma mais basófilo, 

núcleo arredondado e com cromatina pouco compactada (Figura 2A). A medida 

que amadurecem, vão tornando-se mais elípticos, aumenta a densidade nuclear e 

o citoplasma fica mais vermelho (CARDOSO & TESSARI, 2003; CAPITELLI & 

CROSTA, 2013). De acordo com o crescente grau de maturidade são 

denominados: pró-eritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromático, 
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reticulócito e eritrócito maduro (Figura 2B) (TARCITANO, 2010). Em mamíferos, o 

reticulócito recebe este nome, pois o retículo está presente somente nos 

eritrócitos imaturos. Esta estrutura, que é o retículo endoplasmático, pode ser 

evidenciada por corantes especiais. Porém, nas aves, os eritrócitos maduros 

também apresentam retículo, diferenciando-se dos reticulócitos exclusivamente 

pela morfologia e disposição deste no citoplasma. Além disso, foi demonstrado 

que os policromatófilos observados em colorações Wright eram, a grosso modo, 

equivalentes aos reticulócitos observados nas colorações específicas, fazendo 

com que a coloração diferencial tenha pouca aplicação (CAMPBELL, 1994; 

MITCHELL & JOHNS, 2008). 

 

  
FIGURA 2 - Precursores eritrocitários em diferentes estádios de maturação. A - 

eritroblasto basófilo (círculo preto). B - reticulócitos (círculos pretos) 
Fonte: Arquivo pessoal cedido por CAMPBELL (2013) 

 

 

2.3.2 Heterófilos 

 

A morfologia típica destas células (Figura 3) é arredondada, com 

núcleo bi ou tri lobado pouco corado. O citoplasma é claro e cheio de grânulos 

intensamente eosinófilos dentro dos quais pode ser observado um corpo 

refringente. Os grânulos são fusiformes, em forma de bastão ou de forma 

espiculada e, dependendo da espécie, podem se apresentar mais ovais ou 

arredondados (MONTALLI, 1988; CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

 

A B 
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FIGURA 3 - Heterófilo de ave (círculo preto) 
Fonte: Arquivo pessoal cedido por CAMPBELL (2013) 

 

Os heterófilos são as principais células fagocíticas envolvidas na 

resposta inflamatória e estão envolvidos no ataque a bactérias por meio de 

quimiotaxia, opsonização, fagocitose e lise (CÂNDIDO, 2008; CAPITELLI & 

CROSTA, 2013). Em geral se considera que os heterófilos das aves 

correspondem aos neutrófilos dos mamíferos, sobretudo desde o ponto de vista 

funcional. Não entanto, há algumas diferenças a serem destacadas. Os 

heterófilos não contém a enzima mieloperoxidase, enquanto nos mamíferos, esta 

é a enzima principal dos neutrófilos à qual se atribui a lise nos fagolisossomas. Os 

heterófilos, de fato, contêm enzimas encarregadas da destruição de partículas 

estranhas, mas por meio de outros mecanismos. Durante um tempo acreditou-se 

que eram mecanismos independentes de oxigênio, pois não era possível 

identificar radicais de oxigênio mensuráveis. Porém, estudos posteriores 

demonstraram que os heterófilos são capazes de produzir radicais livres de 

oxigênio, apresentando atividade oxidativa. No entanto, em todas as espécies de 

aves esta atividade oxidativa é menor quando comparada aos neutrófilos dos 

mamíferos (TELL et al., 1997). 

Alguns autores atribuíram a esta diferença a explicação para a 

característica formação de pus das aves. Enquanto nos mamíferos o pus é 

constituído por acúmulo de neutrófilos que liquidificam ou formam abscessos e 

são removidos, nas aves, o acúmulo de heterófilos evolui à formação de uma 

massa caseosa que é transformada por macrófagos epitelióides e tecido 
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conectivo até formar granulomas heterofílicos (MITCHELL & JOHNS, 2008). Estes 

granulomas podem persistir indefinidamente e ocasionar complicações 

secundárias por causas mecânicas em determinados órgãos. Podem ser 

confundidos com granulomas caseosos, necrose de tecidos, hiperqueratose, sebo 

ou fibrina. O mecanismo exato da formação de pus nas aves ainda não está 

completamente esclarecido (MONTAL, 1988; MITCHELL & JOHNS, 2008). 

 

 

2.3.3 Eosinófilos 

 

Os eosinófilos são granulócitos de morfologia semelhante aos 

heterófilos podendo parecer difícil a sua diferenciação (Figura 4). O citoplasma 

dos eosinófilos é mais basófilo (azul claro) em comparação aos heterófilos, o 

núcleo é lobulado e basófilo e os grânulos eosinofílicos se coram com mais 

intensidade e tendem a ser mais arredondados (CAMPBELL, 1994; MITCHELL & 

JOHNS, 2008; CAPITELLI & CROSTA, 2013). Outra distinção é que os grânulos 

dos eosinófilos não apresentam o corpo refringente central observado nos 

heterófilos (CLARK et al., 2009) e, diferente destes, apresentam enzimas 

peroxidases, que podem ser detectadas por métodos citoquímicos (MAXWELL, 

1985; MONTALI, 1988). No entanto, existem variações segundo a espécie, e é 

recomendável a comparação com outras formas celulares do esfregaço para 

facilitar a distinção (MITCHELL & JOHNS, 2008). Isso porque em algumas 

espécies o termo eosinófilo é pouco correto, pois os seus grânulos se coram de 

cor azulada ou cinzenta (MONTALI, 1988; CAPITELLI & CROSTA, 2013). Sua 

identificação é feita por exclusão (CAMPBELL & ELLIS, 2007). 

A função exata dos eosinófilos das aves ainda não está clara, mas a 

composição dos seus grânulos é semelhante à dos mamíferos. Alguns estudos 

revelam certa associação entre o incremento dos eosinófilos e infecções 

parasitárias em algumas espécies, mas em geral, os antígenos parasitários não 

induzem eosinofilia nas aves. Outros estudos indicam eosinofilia em situações 

inflamatórias. É possível que os eosinófilos das aves tenham papel nas respostas 

de hipersensibilidade tardia, mas não são observados em respostas de 

hipersensibilidade aguda ou de anafilaxia (MONTALI, 1988; MITCHELL & JOHNS, 
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2008). Também tem sido observada eosinofília severa em falcões com infecção 

por poxvírus, mas o mecanismo da resposta é ainda desconhecido (MITCHELL & 

JOHNS, 2008). 

 

 

FIGURA 4 - Eosinófilo (esquerda) e heterofilo (direita) no 
sangue periférico de ave 

Fonte: Arquivo pessoal cedido por CAMPBELL (2013) 
 

 

2.3.4 Basófilos 

 

Os basófilos são facilmente distinguíveis pela coloração azul intensa 

dos seus grânulos (Figura 5). O núcleo pode apresentar-se escondido pelos 

grânulos e é não lobulado variando de redondo a oval (MITCHELL & JOHNS, 

2008; CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

A função dos basófilos é desconhecida. Parecem estar envolvidos nas 

fases iniciais da inflamação aguda, mas nem sempre esta situação vem 

acompanhada de basofilia. Os seus grânulos contém histamina, como nos 

mamíferos e suspeita-se que tenham um papel nas reações de hipersensibilidade 

tipo IV, do mesmo modo que os basófilos e mastócitos de mamíferos (MITCHELL 

& JOHNS, 2008). 
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FIGURA 5 - Basófilo no sangue periférico de ave 
(círculo preto) 

Fonte: Arquivo pessoal cedido por CAMPBELL (2013) 
 

 

2.3.5 Linfócitos 

 

A morfologia dos linfócitos das aves é semelhante à dos mamíferos 

(Figura 6). São células redondas, de margem às vezes irregular, com o núcleo 

posicionado centralmente ou ligeiramente excêntrico. A cromatina no núcleo é 

densamente condensada e a relação núcleo/citoplasma é elevada, com exceção 

dos linfócitos maiores (MITCHELL & JOHNS, 2008). O citoplasma é basófilo e 

homogêneo sem vacuolização e sem área perinuclear (aparelho de Golgi). 

Geralmente não contém grânulos citoplasmáticos, mas excepcionalmente, podem 

ser observados alguns grânulos azurófilos. Existem linfócitos de vários tamanhos 

num mesmo indivíduo que podem ser classificados como pequenos, médios e 

grandes. Os pequenos são facilmente confundíveis com os trombócitos, enquanto 

que os grandes podem ser confundidos com monócitos sendo fundamental para a 

sua diferenciação a observação do citoplasma (CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

A função dos linfócitos é a mesma que nos mamíferos, sendo os 

linfócitos B dependentes da bursa de Fabrício e responsáveis pela imunidade 

humoral, enquanto os linfócitos T, dependentes do timo, atuam na imunidade 

celular (MITCHELL & JOHNS, 2008). 
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FIGURA 6 - Linfócito no sangue periférico de ave 
(círculo preto) 

Fonte: Arquivo pessoal cedido por CAMPBELL (2013) 
 
 
2.3.6 Monócitos 

 
Os monócitos das aves são similares aos dos mamíferos. São maiores 

que os leucócitos e com o citoplasma mais abundante e basófilo e a cromatina 

menos condensada. A sua forma é arredondada ou amorfa, com o núcleo 

redondo, oval ou lobulado (Figura 7). No citoplasma podem-se observar 

discretamente vacúolos e pequenos grânulos eosinofílicos (LAM, 1999; 

MITCHELL & JOHNS, 2008). 

 

 

FIGURA 7 - Monócito no sangue periférico de ave 
(círculo preto) 

Fonte: Arquivo pessoal cedido por CAMPBELL (2013)  
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2.3.7 Trombócitos 

 

Os trombócitos são células pequenas, com forma de oval a retangular 

e um núcleo redondo contendo cromatina intensamente condensada (Figura 8). A 

razão núcleo/citoplasma é elevada e uma das dificuldades na sua contagem é a 

distinção dos leucócitos menores (MITCHELL & JOHNS, 2008). Porém, os 

trombócitos apresentam um citoplasma incolor, com aparelho de Golgi, retículo 

endoplasmático, um sistema de vesículas conectado à membrana plasmática, 

vacúolos e, às vezes, corpos bipolares eosinofílicos (LAM, 1997; CAPITELLI & 

CROSTA, 2013). 

 

 

FIGURA 8 - Trombócitos (setas) e linfócito (círculo preto) no 
sangue periférico de ave  

Fonte: Arquivo pessoal cedido por CAMPBELL (2013) 
 

Sua função está relacionada principalmente com a hemostasia e a 

produção de tromboplastina, mas também realizam funções fagocíticas. Suas 

vesículas citoplasmáticas contém ácidos graxos, proteínas básicas e fosfatase 

ácida, que podem ter um papel na digestão de materiais fagocitados. Foi 

comprovado que estes mecanismos de digestão são provavelmente 

independentes de oxigênio. Mesmo assim, os mecanismos fagocíticos não são 

tão eficientes enquanto comparados com heterófilos ou monócitos (LAM, 1997). 

Também foi demonstrado que apresentam capacidade migratória, e 

isso mais o seu alto número, sugere terem uma função importante na resposta a 
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infecções. Em experimento usando trombócitos ativados, demonstrou-se que a 

medida que eram expostos a uma infecção viral mais intensa, mais adesão de 

trombócitos se produzia nas células infetadas. Também se comprovou que os 

linfócitos migravam em resposta à exposição a trombócitos ativados, sugerindo a 

existência de um fator trombocitário responsável por tal migração. Além disso, a 

infecção direta dos trombócitos provocava uma resposta de morte celular 

programada (LAM, 1997). Desse modo, essas células têm um papel no combate à 

infecção, mas a sua importância e os mecanismos concretos pelos quais isso 

acontece ainda não foram esclarecidos (MITCHELL & JOHNS, 2008). 

 

 

2.4 Interpretação do hemograma 

 

O primeiro problema da interpretação do hemograma em aves é o 

estabelecimento dos valores de referência. Estes valores apresentam grandes 

variações em função da espécie, da população, fatores genéticos, do território, 

habitat, sexo, idade, estado fisiológico, estação entre outros. Os valores também 

podem variar dependendo do laboratório onde são processadas as amostras, da 

técnica empregada, bem como do procedimento de colheita (FOURIE & 

HATTINGH, 1980; SAMOUR et al., 2011). Além disso, muitas vezes, os valores de 

referencia publicados se baseiam em números pequenos de animais, nem 

sempre identificados por idade e procedência e grau de higidez (MASELLO & 

QUILLFELDT, 2004; SAMOUR et al., 2011). 

Foi comprovado que os valores hematológicos não podem ser 

extrapolados para diferentes táxons, nem mesmo dentro da mesma espécie, entre 

indivíduos de regiões geográficas diferentes, pois há muitos fatores ecológicos 

que podem influenciar (FOURIE & HATTING, 1983; GOMES et al., 2011). 

HOWLETT et al. (1998) comprovaram diferenças significativas em 

função da idade, em aves criadas e monitoradas em cativeiro. Os valores de 

RBC, Hb e hematócrito eram menores nos juvenis quando comparados com os 

adultos. Também o WBC era menor nos primeiros 30 dias, aumentando 

progressivamente. No primeiro mês a forma leucocítica predominante eram os 

heterófilos, mas posteriormente o número de leucócitos aumentava para, aos dois 
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meses de vida, se igualar aos heterófilos. Nos adultos a proporção mudava de 

novo, aumentando os heterófilos. Esse padrão varia em função das espécies. 

CARDOSO & TESSARI (2003) também observaram achados semelhantes em 

frangos de corte, nos quais durante os primeiros dias de vida o RBC e Hb foram 

inferiores aos adultos e o VCM foi maior. Confirmando os achados anteriores, 

SAMOUR et al. (2011) também comprovaram variações nos parâmetros 

hematológicos em função da idade em avestruzes além de detectar diferenças 

com valores estabelecidos para espécie, baseados em outras populações. Neste 

estudo o heterófilo foi o leucócito predominante em todas as idades, seguido do 

linfócito. 

HOWLETT et al. (1998) comprovaram também que espécies com um 

voo mais forte, quando comparadas com espécies pouco voadoras, 

apresentavam maiores RBC, Hb e hematócrito. 

A resposta de estresse gerada pela contenção também é diferente em 

função da procedência e do caráter de cada indivíduo (por exemplo, entre animais 

de vida livre ou de cativeiro) e esta resposta influencia claramente nos resultados 

hematológicos (FOURIE & HATTINGH, 1983). Estudos atribuíram as marcadas 

variações na contagem de heterófilos em procedimentos experimentais, à 

resposta de estresse durante os procedimentos de contenção (SAMOUR et al., 

2011). 

EDWARDS et al. (2006) detectaram que outros fatores estressantes 

alheios à contenção também alteravam os valores hematológicos. Populações 

diferentes da mesma espécie, ocupando regiões diferentes com maior ou menor 

disponibilidade de recursos alimentícios, considerando a falta destes recursos 

como um fator estressante, se refletiam em variações no hemograma. A estação 

reprodutiva também foi considerada um fator promotor de estresse, que também 

provocava alterações hematológicas.  

GLADBACH et al. (2010) descreveram a influência do investimento 

parental, que na espécie anseriforme Chloephaga picta leucoptera cabe aos 

machos, nas mudanças hematológicas. 

Foram comprovadas também variações diurnas, sendo que amostras 

colhidas em diferentes momentos do dia apresentavam valores diferentes no 

leucograma (HOWLETT et al., 1998). 
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A influência da anestesia não tem sido bem avaliada, mas alguns 

estudos não encontraram diferenças significativas (HOWLETT et al., 1998; 

CLARKE et al., 2002). 

A pequena quantidade de estudos faz com que a interpretação do 

hemograma em aves seja mais complicada. É por tais razões, que na clínica 

aviária às vezes utiliza-se o termo de “valores de decisão” em lugar de “valores de 

referência”, entendendo que estes são aqueles valores críticos a partir dos quais 

é necessária uma atuação (CAMPBELL, 1994). 

 

 

2.4.1 Série eritrocítica 

 

O Hct e o reconto de eritrócitos (RBC) tendem a ser mais elevados em 

machos do que nas fêmeas, assim como tendem a aumentar com a idade 

(MITCHELL & JOHNS, 2008). 

Na maioria das espécies de aves, os valores normais de Hct estão 

entre 35% a 55% (FOURIE & HATTING, 1983; CAMPBELL, 1994). Valores mais 

baixos são considerados indicadores de anemia, onde de 25% a 35% é 

considerado moderada e, menor que 20%, severa. Para uma melhor 

caracterização da anemia é necessário avaliar a morfologia dos eritrócitos e os 

índices eritrocitários (MITCHELL & JOHNS, 2008). Contrariamente à situação 

anterior, o Hct e o RBC podem se apresentar aumentados, situação conhecida 

como policitemia. Esta situação é incomum em aves e, geralmente, está definida 

por um hematócrito maior a 70%, existindo dois tipos de policitemia, a absoluta e 

a relativa. Para distinguir entre as duas deve-se considerar o valor da proteína 

total, que estará aumentado no caso da relativa e normal ou diminuído na 

absoluta (CAPITELLI & CROSTA, 2013). As causas de policitemia relativa podem 

ser a desidratação ou a perda de volume plasmático, enquanto a absoluta pode 

ser ainda classificada como primária ou vera e secundária. A primeira é pouco 

comum em aves, causada por uma alteração mieloproliferativa que resulta no 

incremento da eritrocitose. A secundária é resultado da demanda incrementada de 

oxigênio nos tecidos ou de um aumento na produção de eritropoetina. Algumas 

doenças que podem levar a policitemia secundária são: doença pulmonar crônica, 
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adaptação a altas altitudes, doença cardíaca, doença relacionada com a 

estocagem de ferro, rikettsias ou doença ou neoplasia renal que levem a um 

incremento na produção de eritropoetina (MITCHELL & JOHNS, 2008). Também a 

resposta de estresse por contenção foi relacionada com hemoconcentração 

(FOURIE & HATTING, 1983). 

Os índices eritrocitários HCM e VCM nas aves são maiores que os dos 

mamíferos, pois os eritrócitos são maiores também. Contrariamente, o CHCM é 

menor devido a presença do núcleo (CAPITELLI & CROSTA, 2013). Elevações no 

VCM podem ser observadas em situações de anemia macrocítica (MAXWELL et 

al., 2007). 

No esfregaço é importante observar o tamanho, forma, cor, o núcleo e 

a presença de inclusões celulares. O grau de policromasia, anisocitose e 

poiquilocitose entre outros serão determinantes no momento de caracterizar a 

resposta da série eritrocítica (CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

Pequenos graus de anisocitose (diferentes tamanhos), poiquilocitose 

(diferentes morfologias) e policromasia (diferentes cores) são considerados 

normais, em decorrência da presença de eritrócitos em diferentes estádios de 

maturação. Em psitaciformes, por exemplo, está estabelecido que a presença de 

policromatófilos representando entre 0,41% e 6,78% do total de eritrócitos é 

normal (CAPITELLI & CROSTA, 2013). No entanto, um aumento evidente destas 

formas celulares pode ser indicativo de várias disfunções. Para detectar um 

aumento anormal nos policromatófilos se considera sobrepassar 30 

policromatófilos por campo em aumento de 1000 x. Esse achado está relacionado 

a uma marcada resposta regenerativa, consequência de anemia, intoxicação por 

chumbo ou anóxia, quando haverá acentuada policromasia sem anemia 

(MITCHELL & JOHNS, 2008). 

A hipocromasia caracteriza-se pela palidez do citoplasma do eritrócito e 

está relacionada com várias situações como perda de sangue ou inflamação. 

Relaciona-se também com a deficiência de ferro e anemia pouco regenerativa. 

Também a inflamação está associada a uma redistribuição das reservas de ferro, 

resultando na diminuição do ferro disponível para a eritropoiese e levando a uma 

deficiência funcional de ferro. Já a perda aguda de sangue ou a deficiência 

nutricional de ferro pode causar hipocromasia e anemia não regenerativa, 
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decorrente da deficiência absoluta de ferro. Também se observa hipocromasia na 

intoxicação por chumbo ou zinco (MITCHELL & JOHNS, 2008). A hipocromasia é 

especialmente importante em anseriformes, nos quais é difícil a apresentação de 

leucograma inflamatório frente às infecções. A hipocromasia é o principal 

indicador para a detecção precoce do problema (CAMPBELL, 1994). 

A anisocitose severa relaciona-se a situações de anemia regenerativa 

ou diseritropoiese e também tem sido observada em aves marinhas contaminadas 

com petróleo (MITCHELL & JOHNS, 2008). 

A poiquilocitose, eritrócitos fusiformes e com anomalias nucleares, tem 

sido observada em casos de intoxicação por zinco, que provoca uma anemia 

hemolítica, sendo um marcador de mal prognóstico nesses casos (MITCHELL & 

JOHNS, 2008). Em geral, a poiquilocitose evidente indica discrasia eritrocitária 

(CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

Anomalias nucleares podem ser atribuídas a problemas na 

eritropoiese, por exemplo, na intoxicação crônica por chumbo, mas também 

podem-se apresentar em casos de uma produção eritrocitária acelerada. Estas 

alterações incluem picnose, corpúsculos de Howell-Jolly e núcleos bilobulados. 

Estes últimos podem ser vistos raramente em esfregaços de indivíduos normais 

(MITCHELL & JOHNS, 2008), mas a presença muito pronunciada junto a outras 

anomalias morfológicas é sugestivo de neoplasia, vírus ou doença genética 

(CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

Os corpúsculos de Heinz, constituídos por agregados de hemoglobina 

desnaturada e precipitada, podem ser vistos no citoplasma ou núcleo dos 

eritrócitos das aves, que na coloração tipo Wright se apresentam em forma de 

inclusões densamente coradas arredondadas ou irregulares. Estes corpos 

aumentam a rigidez dos eritrócitos e facilitam a sua lise. Têm sido descritos em 

aves expostas a produtos petrolíferos, quando a aparição destes corpos, 

aparentemente, não está acompanhada de uma resposta regenerativa ou 

excessiva lise celular. Em outras espécies de aves, esta mesma intoxicação não 

levou à aparição de corpúsculos de Heinz, sugerindo diferenças de sensibilidade 

entre espécies (NEWMAN et al., 1999). 

Pode ser considerado normal o achado ocasional de eritrócitos 

anucleados ou fragmentos citoplasmáticos. Se observada juntamente atividade 
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mitótica nos eritrócitos associa-se a uma resposta regenerativa ou uma discrasia 

ertirocitária (CAMPBELL, 1994; MITCHELL & JOHNS, 2008; CAPITELLI & 

CROSTA, 2013). 

Diferente de algumas espécies de mamíferos, a formação de roleux ou 

aglutinados não é comum em aves e tem sido associado a anemias 

imunomediadas (CAMPBELL, 1994). 

Levando em consideração a morfologia celular, pode-se classificar a 

anemia como regenerativa ou não regenerativa. A primeira é caracterizada pelo 

aumento acentuado da policromasia (decorrente da elevação dos reticulócitos) e 

as causas incluem perda de sangue ou hemólise. A hemorragia aguda é uma das 

causas mais comuns de anemia regenerativa em aves e pode acontecer por 

trauma, hemorragia gastrointestinal (por parasitismo, ulceração ou neoplasia 

gastrointestinal) ou coagulopatia (secundaria a aflatoxicose, por rodenticidas, 

deficiências nos fatores de coagulação etc). Este tipo de anemia, no estádio 

inicial, superagudo, se apresentará como não regenerativa devido ao curto tempo 

de resposta da medula óssea (CAMPBELL & ELLIS, 2007). A anemia hemolítica 

também pode levar a uma anemia regenerativa e as causas principais são: 

hemoparasitas, septicemia, toxinas (chumbo, zinco ou derivados do petróleo) e 

anemia imunomediada. A anemia não regenerativa também nomeada anemia 

aplásica pode ser causada por doenças crônicas (especialmente clamidiose, 

micobacteriose, aspergilose, o virus West Nile ou neoplasia), toxicidade (chumbo 

ou aflatoxinas), deficiência de ferro, hipotiroidismo, hiperestrogenismo, falha renal 

severa, anorexia e leucemia (MITCHELL & JOHNS, 2008; CAPITELLI &CROSTA, 

2013). Além disso, anemias que no início apresentam resposta regenerativa 

podem transformar-se em não regenerativas na medida em que o curso se torna 

crônico. Nas aves, a falha da eritropoiese se manifestará com quadro de anemia 

muito mais rapidamente do que nos mamíferos, devido principalmente a curta 

vida dos eritrócitos (CLARK et al., 2009; CAPITLELLLI & CROSTA, 2013). 

JAENSCH & CLARK (2004) fizeram um estudo retrospectivo em 

cacatuas que demonstrou que a maioria dos casos com anemia não 

apresentavam resposta regenerativa, mas sim leucocitose (heterofília com ou sem 

alterações toxicas nestas células), concluindo que anemias associadas ao 

estresse ou doenças crônicas são comuns. 
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2.4.2 Série leucocítica 
 

Em primeiro lugar, é importante lembrar que alterações no leucograma 

nem sempre são causadas por fatores patológicos. Um exemplo é o estresse, que 

produzirá uma leucocitose fisiológica caracterizada como leucograma de estresse. 

Foi observado que situações estressantes cursam com leucocitose com heterofilia 

e linfopenia. Os glucocorticoides provocam influxo de heterófilos desde a medula 

óssea e atenuam a saída destes para outros compartimentos. Contrariamente, os 

linfócitos aderem ao endotélio e migram para os tecidos (CÏRULE et al., 2012). 

Esta resposta varia em função da espécie e foi observado que a estimulação 

adrenocortical cursa com leucopenia por linfopenia em aves de rapina e com 

heteropenia e linfocitose em corvos. Por esta razão foi proposto que uma maneira 

de quantificar o grau de estresse seria a alteração da razão heterófilos/linfócitos 

(H/L), que na maioria de espécies vai aumentar (BLACK et al., 2011). Esta 

alteração é perceptível entre 30 min a 3 h e diminui às 24 h após a retirada do 

estímulo estressante. Perturbações de longa duração podem afetar a razão H/L, 

sendo que a magnitude das mudanças nas proporções de leucócitos depende da 

intensidade e da persistência do estresse. Alguns exemplos de elevação da razão 

H/L são: desnutrição, lesões, qualidade territorial, urbanização, infecção 

parasitária, contaminação radioativa, contenção e transporte. Tem-se proposto 

que as mudanças no leucograma sejam melhores indicadores de estresse a longo 

termo do que as dosagens de corticosterona, que volta aos níveis normais 

rapidamente, sendo que a resposta leucocitária é rápida, de longa duração e 

altamente dinâmica (CÏRULE et al., 2012). 

Outras causas fisiológicas também podem alterar o leucograma. São 

exemplos, o sexo, o ambiente, a dieta, entre outras. A idade é outro fator de 

variação no leucograma, sendo comum, em animais jovens a heterofilia madura 

(MITCHELL & JOHNS, 2008). 

As causas principais de leucocitose são inflamação (por causas 

infecciosas ou não), exposição a toxinas, hemorragias da cavidade corporal, 

neoplasias de crescimento rápido e leucemia. Na inflamação aguda, a leucocitose 

pode ser evidente 6 h pós-infecção, com um pico aos três dias e pode persistir de 

sete a 14 dias mesmo quando o agente já não está presente (JAENCH & CLARK, 
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2004). 

A leucopenia, comumente decorrente de uma heteropenia, se associa a 

infecções endotoxêmicas e septicêmicas, doenças nutricionais, anafilaxia, 

radiação ou reações autoimunes (CAPITELLI & CROSTA, 2013). A infecção por 

circovírus nos psitaciformes pode ocasionar leucopenia com pancitopenia 

(MITCHELL & JOHNS, 2008). Em frangos de corte foi observada leucopenia e 

trombocitopenia, relacionadas ao aumento de dias de restrição alimentar 

(MAXWELL et al., 1991). 

O leucócito predominante na maioria das espécies é o heterófilo. Há 

algumas exceções, pois existem espécies caracterizadas por apresentar, em 

condições normais, leucograma com predominância linfocítica (CAPITELLI & 

CROSTA, 2013). 

Existem várias situações que causam incremento no número de 

heterófilos que incluem: infecção, inflamação, estresse, toxicose, trauma e 

leucemia. Infecções por micobacterias, clamidiose e aspergillus causam heterofilia 

normalmente acompanhada de monocitose. Foi demonstrado que os heterófilos 

são os componentes predominantes dos exsudados das aves, mesmo que nos 

primeiros estádios da infecção também possam ser detectados linfócitos e 

basófilos. Certas toxinas também podem ocasionar heterofilia, como por exemplo, 

organofosfatos ou zinco (MITCHELL & JOHNS, 2008). 

Contrariamente, se observa diminuição dos heterófilos nos casos de 

aumento do uso ou redução da produção. A utilização de heterófilos maduros, e 

consequentemente, a maior proporção de heterofilos imaturos (desvio à esquerda 

do leucograma) pode acontecer de 12 a 24 h após o inicio da inflamação aguda. 

Com a piora do quadro, ocorre o desvio degenerativo à esquerda (MITCHELL & 

JOHNS, 2008). Em geral, a heteropenia tem sido associada a situações graves e, 

consequentemente, de prognóstico desfavorável (JAENSCH & CLARK, 2004).  

Durante a resposta inflamatória podem acontecer mudanças 

morfológicas dos heterófilos, que são consideradas mais importantes do que os 

números absolutos para avaliação da severidade e prognóstico da enfermidade 

(JAENSCH & CLARK 2004; CLARK & RAIDAL, 2009). Uma delas é a presença 

de heterófilos imaturos no sangue periférico, devido ao recrutamento celular a 

partir da medula óssea, em resposta aos mediadores inflamatórios (MITCHELL & 



29 

JOHNS, 2008; CLARK & RAIDAL, 2009). A detecção destas formas baseia-se na 

aparência mais basófila do citoplasma, na não segmentação do núcleo e na 

presença de grânulos imaturos, sendo alguns basófilos e outros eosinófilos 

(CLARK & RAIDAL, 2009). Segundo o estádio de maturação podem-se diferenciar 

três formas em ordem crescente de maturidade: mielócitos, metamielócitos e 

heterófilos em banda. Nos heterófilos em banda, o núcleo se apresenta em forma 

de ferradura podendo também mostrar grânulos citoplasmáticos. Os mielócitos e 

metamielócitos são maiores com núcleo redondo ou oval, citoplasma basófilo e 

grânulos espiculados (ocupando menos da metade do citoplasma nos mielócitos, 

e mais da metade nos metamielócitos). Estas formas imaturas aparecem nas 

primeiras 12 a 24 h após o insulto inflamatório e são indicativas de inflamação 

aguda e resposta regenerativa. O grau de intensidade desta resposta depende da 

representação de cada um dos diferentes estádios de maturidade heterofílicos, 

assim mielócitos e metamielocitos indicam uma resposta mais acentuada. 

Quando os heterofilos imaturos superam em número os maturos é definido como 

desvio degenerativo a esquerda e está associado a prognóstico desfavorável 

(MITCHELL & JOHNS, 2008). Os desvios regenerativos são causados por 

infecções bacterianas crônicas ou agudas, fúngicas, clamidíoses e, com menor 

importância, toxinas e neoplasias. Também podem aparecer em hemorragias 

severas associados à regeneração eritroíde. Os desvios degenerativos aparecem 

nas septicemias, viremias, clamidioses, infecções micóticas, necroses e dano 

tissular (MITCHELL & JOHNS, 2008; CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

Outra alteração nos heterófilos é a apresentação de sinais de 

toxicidade que são detectados pelo edema das células, citoplasma basófilo e 

vacuolado, mudanças nos grânulos e hipersegmentação e degeneração do 

núcleo (Figura 9). Às vezes, podem ser confundidos com basófilos. Normalmente 

o grau de toxicidade é avaliado em escore que varia de +1 a +4. A quantidade de 

heterófilos é classificada segundo a percentagem em baixa, média ou elevada. A 

presença destas formas celulares pode acontecer também durante os desvios 

degenerativos e indica a existência de uma resposta inflamatória associada a uma 

doença sistêmica severa (septicemia, clamidiose, infecção fungica ou viremia), 

assim como a falha no controle do processo infeccioso. Na maioria das vezes, 

está associada a prognósticos desfavoráveis (especialmente em mudanças 
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tóxicas do tipo +3 ou +4) (MITCHELL & JOHNS, 2008). Porém, também foram 

observados durante inflamações agudas que não comprometem a vida dos 

animais. No mesmo estudo foi observado que em cacatuas o grau de toxicidade 

dos heterófilos não estava relacionado com a leucocitose, podendo acontecer 

mudanças tóxicas sem outras alterações no leucograma (JAENSCH & CLARCK, 

2004). 

 

 

FIGURA 9 - Heterófilos apresentando sinais de toxicidade 
(grau +3) (círculo preto) 

Fonte: Arquivo pessoal cedido por CAMPBELL (2013) 
 

A linfocitose é menos comum na maioria de espécies, e ocorre por 

estimulação antigênica. Outra causa é a leucemia, onde também haverá presença 

de linfócitos atípicos e outros marcadores (anemia, células mitóticas etc) 

(CAPITELLI & CROSTA, 2013). Porém, algumas espécies de aves são 

normalmente linfocíticas, com este tipo celular representando 70% dos leucócitos. 

Alguns exemplos são os papagaios do gênero Amazona e canários (MITCHELL & 

JOHNS, 2008). 

A linfopenia pode ser ocasionada por excesso de corticosteroides, quer 

sejam exógenos ou endógenos (MITCHELL & JOHNS, 2008). 

Referente às mudanças morfológicas dos linfócitos, pode-se observar 

células reativas, que são linfócitos de tamanho pequeno ou médio, com a 

cromatina nuclear fortemente condensada e um citoplasma intensamente basófilo 

(Figura 10). Os nucléolos estão ausentes e podem estar presentes uma zona de 
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Golgi pálida e com vacuolização. Uma pequena proporção de linfócitos reativos é 

normal em aves, mas o aumento pronunciado é sugestivo de estimulação 

antigênica crônica associada à doença infecciosa ou durante a convalescença, 

depois de uma infecção. Também podem aparecer linfócitos tipo blasto, que se 

caracterizam por serem maiores, apresentando cromatina dispersa, nucléolos 

aparentes e um citoplasma abundante, basófilo e com uma zona de Golgi 

proeminente. Estas células podem estar relacionadas à neoplasia, mas também 

aparecem em casos de estimulação imunológica (CAMPBELL, 1994; MITCHELL 

& JOHNS, 2008). 

 

 

FIGURA 10 - Linfócito reativo (seta fina). Também se observa um 
trombócito (seta grossa) e um monócito (esquerda) 

Fonte: Arquivo pessoal cedido por CAMPBELL (2013) 
 

A eosinofilia é rara em aves e o papel destas células ainda não foi 

esclarecido (MITCHELL & JOHNS, 2008). Nas respostas ao estresse observa-se 

uma diminuição dos eosinófilos (CÏRULE et al., 2012). 

A presença de basófilos é mais comum nas aves do que nos 

mamíferos (MITCHELL & JOHNS, 2008), mas a basofilia é rara, sendo às vezes, 

erro de diagnóstico por serem confundidos com heterófilos tóxicos (CAPITELLI & 

CROSTA, 2013). Em galiformes foram descritas elevadas porcentagens de 

basófilos em comparação a outras espécies (LLOYD & GIBSON, 2006). A 

basofilia, quando presente, associa-se a clamidose, doenças respiratórias, 
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anemia hemolítica autoimune ou traumas. Pode também indicar inflamação 

precoce ou reação hiperimune, pois os basófilos nas aves liberam histamina 

(CAPITELLI & CROSTA, 2013). 

Em casos de infecções granulomatosas como as provocadas por 

aspergilose, micobacteriose ou clamidiose, ou quando se produz necrose tissular 

massiva pode-se observar monocitose. Esta é comum em inflamações crônicas, 

mas também pode ocorrer em inflamações agudas, por exemplo, as produzidas 

por micoplasmas, que também provocaram heterofilia e linfopenia. A monocitose 

também pode ser observada em aves alimentadas com uma dieta deficiente em 

zinco (MITCHELL & JOHNS, 2008). Em psitaciformes é menos frequente que a 

heterofilia e mais comum que a linfocitose (CAPITELLI & CROSTA, 2013). A 

monocitose induzida por estresse em aves é mais lenta e menos proeminente que 

nos mamíferos, fazendo que o estresse não seja levado em consideração na 

interpretação da contagem de monócitos (CÏRULE et al., 2012). 

 

 

2.4.3 Trombócitos 

 

A contagem de trombócitos normalmente não é realizada na rotina 

clínica de aves, pois a formação de agregados é frequente, dificultando a 

contagem. Mesmo assim a sua presença é classificada em: diminuída, adequada 

ou elevada. Para psitaciformes é considerado dentro da normalidade a presença 

de 1 a 5 trombócitos por campo em aumentos de 1000x, exceto nos esfregaços 

que apresentam agregações excessivas (CAMPBELL, 1994; MITCHELL & 

JOHNS, 2008; CLARK et al., 2009). 

A trombocitopenia pode-se apresentar em casos de destruição ou uso 

excessivo, como nos casos de septicemia ou coagulação intravascular 

disseminada. Também tem sido observada nos psitaciformes em algumas 

doenças virais como o circovírus e poliomavírus (MITCHELL & JOHNS, 2008). 

A trombocitoses tem sido observada em situações de inflamações 

crônicas (MITCHELL & JOHNS, 2008). Em psitaciformes é frequente a 

apresentação de trombocitose acompanhando a resposta regenerativa à anemia 

(CAPITELLI & CROSTA, 2013). 
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Os trombócitos ativados são distinguíveis por apresentar vacuolização 

múltipla, dependendo do grau de ativação, normalmente agrupadas em grupos de 

dois ou três (MITCHELL & JOHNS, 2008).  

 

 

2.5 Hemoparasitas 

 

A observação de hemoparasitas nas aves é comum. Em geral se 

consideram achados acidentais e que não ocasionam nenhuma patologia. Outros 

autores consideram que exercem um efeito subclínico. Um estudo revelou que 

aves com hemoparasitas tinham maior risco de predação, ou apresentavam 

menor comportamento de defesa do ninho (CLARK & RAIDAL, 2009). 

A detecção de hemoparsitas ocorre por observação direta no 

esfregaço. Parasitas como microfilarias e tripanosomas são mais facilmente 

observados nas bordas da lamina na objetiva de 40x (CÂNDIDO, 2008). 

Um dos parasitas mais frequentemente observado é Hemoproteus sp., 

reconhecível porque os seus gametocitos se alojam dentro dos eritrócitos, 

envolvendo mais da metade do núcleo, sem produzir o deslocamento deste 

(Figura 11). Podem ser vistos macrogametos e microgametos no exterior das 

células, mas isso é consequência de artefatos de preparação, que produziram lise 

celular e a consequente saída do parasita, pois estas formas extracelulares só 

existem dentro do vetor (naquele onde acontece a reprodução sexuada). Altas 

infestações deste parasita estão associadas a baixas condições de imunidade, 

mas geralmente é considerado de baixa patogenicidade. (CAMPBELL & ELLIS, 

2007; MITCHELL & JOHNS, 2008) 

Também de baixa patogenicidade, o Leukocytozoon é um achado 

comum em aves silvestres (Figura 12). Os gametócitos ficam dentro das 

hemácias, alterando a sua morfologia e deslocando o núcleo. São identificáveis 

por serem de grande tamanho. Os perus parecem ser mais susceptíveis a este 

parasita que também transmitido por vetores (CAMPBELL & ELLIS, 2007; 

MITCHELL & JOHNS, 2008). 
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FIGURA 11 - Gametócito de Hemoproteus no interior 
de um eritrócito de ave (acima), notar os 
pontos de pigmento de ferro no interior 
do parasita. A forma central é o gameta 
de Hemoproteus, resultado de artefato 
de preparação 

Fonte: MITCHELL & JOHNS (2008) 
 

 

 

FIGURA 12 - Leukocytozoon parasitando hemácias de 
ave, causando deformidade nas células 

Fonte: MITCHELL & JOHNS (2008) 
 

Plasmodium é um dos hemoparasitas de major importância clínica. É 

causador da malária aviar, de transmissão vetorial. Diferente dos anteriores, pode 

ser encontrado tanto no interior das hemácias como nos trombócitos (Figura 13). 

Os gametócitos contêm um pigmento de ferro, que variam de redondos a 
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alongados e provocam o deslocamento do núcleo. (CAMPBELL & ELLIS, 2007; 

MITCHELL & JOHNS, 2008) 

 

 

FIGURA 13 - Hemácias parasitadas por Plasmodium 
Fonte: MITCHELL & JOHNS (2008) 

 

Atoxoplasma é um coccidio com transmissão fecal - oral. Não é 

patogênico para adultos, que são portadores, mas sim para os filhotes, com o 

sistema imunológico ainda imaturo (CAMPBELL & ELLIS, 2007). 

Outros hemoparasitas ocasionais são Aegyptinella e Microfilaria, onde 

a maioria de espécies não são consideradas patogênicas (CAMPBELL & ELLIS, 

2007). 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A informação proporcionada pelo hemograma nas aves é de vital 

importância para o diagnóstico. Alem disso, a sua utilidade vai além da 

monitorização do estado de saúde dos animais, sendo também uma ferramenta 

para a avaliação das condições ambientais, do habitat e dos transtornos 

antropogênicos. Deste modo, as suas múltiplas utilidades fazem que o seu uso 

não somente seja aplicável na área de medicina veterinária, mas também em 

muitas outras áreas como a biologia e ecologia. 

Na atualidade, a recuperação e conservação da fauna são diretrizes 

vinculadas a várias áreas profissionais. O hemograma passa a ser útil nesta 

situação, pois reflete importantes condições como o grau de adaptação ao hábitat 

e o status nutricional como reflexo da disponibilidade de alimentos. Também é 

utilizado para determinar o momento de soltura em animais de rapina em 

reabilitação, demonstrando uma vez mais a sua importância prática. 

O conhecimento sobre os diferentes mecanismos fisiológicos 

desenvolvidos pelas diversas células sanguíneas das aves representa novos 

caminhos para o melhor entendimento da biologia, por exemplo, o estudo dos 

heterófilos é essencial para a elucidação dos mecanismos antibacterianos 

independentes da mieloperoxidase. 

É importante destacar a dificuldade da realização e interpretação do 

hemograma nas aves, principalmente em decorrência da falta de estudos para a 

determinação dos parâmetros de referência das diferentes espécies. O fato 

destes parâmetros serem influenciados por múltiplos fatores, faz com que a 

publicação de valores de referência tenha que ser acompanhada da descrição 

exata da população e das técnicas utilizadas. Outra recomendação é a utilização, 

sempre que possível, de valores de referência estabelecidos pelo próprio 

laboratório com o objetivo de minimizar variações no processamento de amostras. 

Assim constata-se a importância de mais estudos com o objetivo de ampliar o 

banco de dados hematológicos referente à grande variedade de espécies e 

populações de aves. Também são necessários mais estudos para a melhoria das 

técnicas, principalmente focados em mecanismos de contagem automatizada de 

células, pois estes são muito mais exatos e precisos do que os manuais.  
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