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RESUMO
O presente Atlas foi realizado no âmbito da conclusão do Mestrado Integrado em
Medicina Veterinária, com a finalidade de reunir num único documento, informação que
se encontrava dispersa sobre a hematologia de aves e répteis.
Existem muitas diferenças entre a hematologia de animais exóticos e dos
pequenos animais (cão, gato). Desde a contenção do animal até aos tipos de células
sanguíneas, há diversas particularidades na hematologia de aves e répteis. Assim,
neste documento estão descritos os principais locais de colheita de sangue em aves e
répteis, os anticoagulantes recomendados para as diversas espécies, assim como a
coloração dos esfregaços e os detalhes na realização do hemograma (contagem de
eritrócitos, leucócitos e trombócitos).
Na observação do esfregaço sanguíneo, há vários tipos celulares que variam
entre espécies de aves e répteis, que são fundamentais reconhecer para interpretar
corretamente um esfregaço sanguíneo. Deste modo, o principal objetivo deste
documento consiste em facilitar a diferenciação e o reconhecimento da normal
morfologia das células sanguíneas de aves e répteis, assim como agrupar os principais
conceitos associados à hematologia destes animais. Só depois de dominar este
conhecimento é que se consegue retirar informação valiosa dum esfregaço sanguíneo
dum animal exótico.
Neste documento, estão também detalhados os principais hemoparasitas
encontrados em aves e répteis, que diferem dos que se encontram normalmente em
pequenos animais.
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1) INTRODUÇÃO – RESUMO DO ESTÁGIO
A enorme paixão pelos animais exóticos que me acompanha desde criança e a
vontade de aprofundar os conhecimentos nesta vertente da medicina veterinária,
facilitaram bastante a escolha desta área para a realização do estágio final.
O meu estágio curricular teve a duração de dezasseis semanas, repartidas pelo
Centro Veterinário de Exóticos do Porto, Serviços de Citologia Veterinária do ICBAS
(Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar) e Parque Biológico de Gaia. Além do
estágio curricular, realizei anteriormente estágios extracurriculares no Zoo Santo Inácio,
Centro Veterinário de Exóticos do Porto e Hospital Clínic Veterinari UAB (Universidade
Autónoma de Barcelona) – Serviço de exóticos.
Durante o estágio pude assistir e colaborar em consultas, participar em cirurgias,
ajudar no tratamento de animais internados, realizar necrópsias e executar exames
complementares, tais como: colheitas de sangue, citologias, coprologias, sondagens de
répteis e aves, exames radiográficos e ecográficos. Além da vertente clínica, nos
Serviços de Citologia Veterinária do ICBAS pude assistir, colaborar e realizar inúmeros
procedimentos com interesse académico e clínico na área de hematologia e citologia
em animais exóticos.
Durante a parte prática, decorrida no estágio curricular e extracurricular, reuni
conhecimentos de clínica de animais exóticos e selvagens (complementados pela
prática laboratorial e diagnóstica) e integrei a dinâmica laboral dum jardim zoológico e
parque biológico. Estas aprendizagens ajudaram ao meu crescimento académico e,
assim espero, poderão vir a ser úteis num futuro próximo.
Na tentativa de rentabilizar ao máximo esta etapa, realizei ainda os seguintes
cursos durante este período de estágio: Curso de citologia veterinária, Curso de
anestesia em répteis, Curso de medicina e cirurgia de animais exóticos, Curso de
introdução à escrita de um artigo científico.
No âmbito académico e clínico, foram preparadas mais de 500 lâminas, sendo a
maioria relacionada com a hematologia. Foram analisadas mais de 53 espécies
diferentes. Todas as amostras foram recolhidas nos locais acima descritos e em
criadores de animais exóticos.
Ao longo deste atlas estão presentes diversas imagens ilustrativas, sendo
importante referir que todas são da minha autoria. Estas imagens incluem fotos de
colheita de sangue em animais exóticos e selvagens, nomeadamente aves e répteis,
assim como fotos das células sanguíneas, obtidas através dum microscópio Olympus
BX50 (Olympus) com a câmara Olympus BP21 (Olympus).
®
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2) IMPORTÂNCIA DA HEMATOLOGIA EM AVES E RÉPTEIS
Na clínica de animais exóticos e especialmente em aves e répteis, há poucos
elementos patognomónicos para obter um diagnóstico concreto. Assim sendo, é
necessário recorrer a uma série de exames complementares que englobem a
hematologia, bioquímica, citologia, histopatologia, microbiologia, serologia e imagem
para se chegar a um diagnóstico mais preciso.
As aves e os répteis são capazes de mascarar os seus sintomas até fases
avançadas das doenças. Diversas patologias como anemias, doenças inflamatórias,
alterações hematopoiéticas e hemostáticas, intoxicações e parasitoses podem afetar as
células sanguíneas e, nesse sentido, o hemograma revela-se uma ferramenta
diagnóstica importante.1,2
A interpretação de dados hematológicos é mais complicada em aves e répteis
quando comparada aos pequenos animais (cão e gato).1 Esta problemática deve-se à
escassez de estudos e valores de referência padronizados (que muitas vezes se
baseiam em análises a poucos indivíduos), além da grande variabilidade de espécies
com diversas particularidades (e.g., animais que hibernam).1,3,4
Após uma colheita de sangue, devem ser avaliados os seguintes parâmetros:
microhematócrito; contagem total dos eritrócitos, trombócitos e leucócitos (com
contagem diferencial); avaliação morfológica dos eritrócitos, trombócitos e leucócitos.2,5
O microhematócrito (Figura 1) é obtido através de centrifugação em tubos
capilares e indica a percentagem de eritrócitos presentes no sangue. Já a contagem
total dos eritrócitos, é obtida por procedimentos mais demorados, com sistemas de
coloração, diluição e câmara de Neubauer.1,5,6 Devido a este inconveniente e à pouca
informação que acrescenta ao microhematócrito, a contagem total de eritrócitos tem
vindo a cair em desuso.
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Figura 1 – Tubo de microhematócrito com sangue de réptil. As partes A, B e C correspondem aos
eritrócitos, buffy coat (leucócitos e trombócitos) e plasma, respetivamente. Neste caso, o animal
tinha 34% de microhematócrito e 2,3% de buffy coat, o que é sugestivo de leucocitose.

Uma correta análise sanguínea deve incluir o número total de leucócitos,
contagem diferencial e avaliação morfológica.2,5,6 Os métodos mais utilizados para
determinar o número total de leucócitos incluem a estimativa através de esfregaços
sanguíneos, o método semidireto com solução floxina B e o método direto usando a
solução de Natt e Herrick. 2,5,6 Cada um dos métodos possui vantagens e desvantagens,
sendo que a precisão dos resultados depende muito da experiência do operador.5,6
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O tempo é o maior inimigo na clínica de animais exóticos e selvagens. Deste
modo, procedimentos simples e rápidos são essenciais e podem fazer toda a diferença
na evolução clínica dos animais. Assim, o método da estimativa de leucócitos através
do esfregaço torna-se um procedimento de eleição.7 Este consiste na contagem do
número médio de leucócitos em 10 campos, com as células dispostas em monocamada,
usando a objetiva de x40.5,6 Este número médio de leucócitos é multiplicado por 1500,
estimando-se o número total de leucócitos por microlitro.5,6 Os resultados deste método
são bastante concordantes, sendo que os possíveis erros podem evitar-se ao realizar
um bom esfregaço sanguíneo, com as células uniformemente distribuídas pela lâmina
e com a correta seleção da área de monocamada (Figura 2).2,8
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Figura 2 – Exemplo dum esfregaço sanguíneo duma ave corretamente
realizado. Na seta observa-se a zona de monocamada que deve ser examinada
para contagens celulares e avaliações morfológicas. Coloração Diff-Quik.

A seguir a estimar o número total de leucócitos, é essencial obter uma boa
contagem diferencial, associada a uma atenta avaliação morfológica dos leucócitos,
eritrócitos e trombócitos dispostos no esfregaço sanguíneo.2,5,6 Assim, podem ser
detetados sinais de regeneração, respostas inflamatórias, toxicose e presença de
inclusões ou parasitas.2,5,6 Esta avaliação pormenorizada é realizada em objetiva de
imersão (x100). 2,5,6
Neste sentido, o conhecimento da normal morfologia das células sanguíneas tem
de ser dominado pelo veterinário que efetua o hemograma, uma vez que as aves e os
répteis podem possuir variações celulares exuberantes.
3) RECOLHA DE SANGUE
3.1) AVES
A recolha de sangue é muito stressante para as aves, podendo prejudicar o seu
estado clínico e alterar os índices hematológicos.8 Deste modo, as colheitas devem ser
realizadas com maneio adequado, segurança e eficácia. Dependendo do tamanho da
ave, uma ou duas pessoas podem ser necessárias para realizar a colheita de forma
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segura.4 Aves de rapina e grandes psitacídeos podem lesar gravemente o manipulador,
pelo que os métodos de contenção têm de ser corretamente empregues.4 Toalhas são,
muitas vezes, um objeto acessível e prático, útil à contenção destes animais.4
Os animais devem ser suspensos de forma perpendicular ou paralela ao solo,
evitando colocá-los de cabeça para baixo.8 A respiração deve ser garantida, sem
contenções que impossibilitem os movimentos respiratórios do esterno, de forma a
prevenir a asfixia.4,8
O volume sanguíneo representa cerca de 10% do peso corporal duma ave e as
colheitas podem ser realizadas, com segurança, até 1% do peso total da ave.4,8,9,10,11
Exemplificando, uma ave saudável com 100 gramas tem aproximadamente 10 mL de
sangue e pode recolher-se até um volume máximo de 1 mL. Em aves doentes, deve
reduzir-se este volume, para não comprometer a vida do animal.8,10 Até porque, para
uma avaliação hematológica em aves, considera-se adequada uma amostra de 0,2 mL
de sangue.8
São diversos os locais passíveis de serem utilizados para a flebotomia em aves,
devendo-se privilegiar o sangue venoso.8 A veia a escolher depende de diversos fatores:
preferência do manipulador, espécie em questão, volume de sangue a colher, tamanho
e condição física do animal.4,8
Diversos autores recomendam o uso de agulhas curtas de 22 a 25 G, acopladas
a seringas de 3 mL, para a recolha de sangue da veia jugular ou outras grandes veias,
na maioria das espécies. Contudo, todos os procedimentos devem ser planificados
consoante o animal em questão e local de colheita.10 Em aves de porte médio, como a
maioria dos papagaios, é sensato utilizar agulhas curtas, de 25 G, acopladas a seringas
de 1 mL. Já em canários ou periquitos, o mais adequado é utilizar agulhas curtas de 27
a 30 G, acopladas a seringas de 0,3 a 1 mL, embora o risco de lise celular seja muito
elevado.
Os anticoagulantes tipicamente utilizados em animais exóticos são o ácido
etilenodiamino tetra-acético (EDTA) e a heparina. O EDTA é o anticoagulante mais
adequado à hematologia em aves.8,9,10 No entanto, o sangue das avestruzes e dos
corvos, sofre lise eritrocitária quando submetido a EDTA, preferindo-se então a
heparina.4 O armazenamento e os anticoagulantes causam alterações da morfologia
celular; deste modo, devem ser realizados esfregaços sanguíneos no momento da
colheita, antes de expor o sangue ao anticoagulante.4,5,6
Os locais mais usados para colheita sanguínea em aves são as veias jugular,
braquial (ulnar cutânea ou basílica) (Figura 3) e a metatársica medial (tibial caudal).4,8,10
A punção da veia jugular direita é a mais indicada na maioria das espécies de
aves.4,8,10,11 O seu grande calibre facilita uma rápida recolha com volumes adequados
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de sangue, mesmo em aves pequenas (Figura 4A).8 A formação de hematomas após
colheitas nesta veia é bastante comum devido à sua grande mobilidade (Figura 4B).8
Estes podem ser evitados por uma punção cuidadosa e uma técnica hemostática
adequada.4,8 A veia jugular esquerda possui um menor calibre e deve ser usada apenas
em aves de médio a elevado porte.8
As veias braquial e metatársica medial são puncionadas quando a jugular direita
não está acessível e em aves de médio a elevado porte.8 A braquial pode ser facilmente
encontrada com a ave em decúbito dorsal, com a asa distendida, na região medial do
cotovelo (Figuras 3 e 4C).4 Devem ser utilizadas agulhas de 25 a 27 G e prevenidos os
hematomas, tal como na veia jugular.8,11
A veia metatársica medial é resistente à formação de hematomas, mas é
propensa a sangramento após punção, pelo que é necessária uma pressão mais
prolongada para garantir a hemostase.4,8 Esta veia corre medialmente à articulação
tarso metatársica e deve ser puncionada com agulhas de calibre 25 a 27 G (Figura 4D).4
As aves toleram uma maior perda percentual de sangue comparativamente aos
mamíferos.4 No entanto, é importante ter presente que o volume de sangue perdido num
hematoma pode ser fatal, principalmente em aves de pequeno porte.4
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Figura 3 – Representação da circulação na asa da ave (a vermelho) e do local (a verde) onde a veia
braquial (ulnar cutânea ou basílica) deve ser puncionada num gaio (Garrulus glandarius); as estruturas
ósseas estão representadas a branco.
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Figura 4 – Recolha de sangue na veia jugular num periquito (Melopsittacus undulatus) (A) e numa águia
de asa redonda (Buteo buteo) (B). Flebotomia da veia braquial numa águia calçada (Hieraaetus pennatus)
(C). Venopunção da veia metatársica medial numa gaivota (Larus michahellis) (D).

3.2) RÉPTEIS
Tal como nas aves, o volume máximo de sangue passível de ser recolhido deve
ser calculado. O volume sanguíneo dos répteis representa 5 a 8% do seu peso e apenas
10% deste volume pode ser recolhido sem efeitos secundários.1,5,6,8 Deste modo, deve
recolher-se até 0,5% do peso do animal, o que representa 0,5 mL/100 g. 1,5,6,8 Também
aqui, deve ser amostrado um menor volume sanguíneo em animais doentes.8
A heparina é o anticoagulante de eleição em répteis.5,6,8,12,13 Diversos estudos
referem que o EDTA causa hemólise, especialmente em quelónios (tartarugas).5,6 No
entanto, há autores que referem que o EDTA produz esfregaços sanguíneos de melhor
ou igual qualidade à heparina, em diversas espécies de répteis.5,6
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A punção intracardíaca e da veia caudal são os dois principais locais de colheita
sanguínea em serpentes.4,5,6,8 A via intracardíaca (Figura 5A), ao contrário do que se
possa pensar, é segura, sempre que o coração está estabilizado, sendo o local de
eleição neste grupo de animais.1 Já a veia caudal ventral (Figura 5B) é usada
principalmente em serpentes de maior porte.4,8 As principais desvantagens desta via
passam pela possível contaminação sanguínea por linfa (que dilui a amostra e pode
alterar a morfologia celular) e pelo risco de lesar os hemipénis dos machos e as
glândulas odoríferas das fêmeas.4,8 A veia palatino-pterigóideia também está descrita
como um local de colheita nestas espécies.4,8 Embora seja facilmente visualizada, não
é um adequado local para realizar flebotomia, pois possui um difícil acesso e é propensa
à formação de hematomas que podem levar a anorexia.4,8
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Figura 5 – Utilização da via intracardíaca (A) e da veia caudal ventral (B) para colheita sanguínea numa
serpente (Python regius).

Na maioria dos lagartos, a colheita de sangue é realizada na veia caudal, com
uma aproximação ventral (Figura 6A) ou lateral.4,8,5,6 Tal como nas serpentes, a
contaminação do sangue por linfa pode ocorrer.4,8,5,6 As espécies com a capacidade de
efetuar a autotomia da cauda (e.g. gecko leopardo) devem ser previamente sedadas,
através de uma injeção intramuscular de Ketamina, por exemplo.5,6 A estimulação
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vagal pode ser utilizada para acalmar os lagartos, através de pressão digital ou
colocação de bolas de algodão nos olhos.5,6 A veia abdominal ventral (Figura 6B)
também é um dos locais de eleição para punção de sangue em lagartos, sendo que o
animal deve estar bem contido ou anestesiado e em decúbito dorsal.5,6 Os riscos desta
intervenção passam pela possibilidade de lacerar a veia ou de puncionar estruturas
viscerais.5,6
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Figura 6 – Venopunção da veia caudal (A) com aproximação ventral num camaleão do Iémen (Chamaeleo
calyptratus). Venopunção da veia abdominal (seta em B) num gecko leopardo (Eublepharis macularius).

Nos quelónios, a colheita sanguínea é passível de ser efetuada em diversos
locais, as vias mais utilizadas na prática clínica são as veias jugular, subcarapacial e
coccígea (caudal dorsal).4 Embora seja um desafio extrair e conter a cabeça dos
quelónios, a veia jugular é a via de eleição para a colheita de sangue (Figura 7A).4,12
Isto deve-se à possibilidade de recolher grandes volumes sanguíneos e a um baixo risco
de contaminação linfática.4 Já as veias subcarapacial (Figura 7B) e coccígea (Figura
7D), caracterizam-se pelo seu fácil acesso, particularmente quando o pescoço está
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inacessível.5,6,8,12 O sangue colhido destas veias não é o mais adequado para
hematologia devido à frequente contaminação linfática (Figura 7C).4,8
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Figura 7 – Recolha de sangue numa tartaruga semiaquática (Mauremys leprosa). Visualização da veia
jugular (A) (setas brancas). Flebotomia da veia subcarapacial (B). Contaminação linfática numa tentativa
de colheita sanguínea via veia subcarapacial (C). Recolha de sangue da veia coccígea (D).

4) COLORAÇÃO
A coloração das amostras citológicas e hematológicas realiza-se com corantes
Romanowsky, como o Diff-Quik. Esta é a coloração mais utilizada nas clínicas de
medicina veterinária, devido à sua qualidade e rapidez.
Todas as imagens apresentadas neste documento, exceto quando devidamente
identificadas, foram obtidas a partir de esfregaços de sangue corados com Diff-Quik, em
que se deixou 1, 2 e 3 minutos, respetivamente nas soluções I, II e III desta coloração.
A solução I utilizada foi uma solução de metanol pura. Já as soluções II (vermelho) e III
(azul) corresponderam às soluções 2 e 3 Hemacolor (Merck), respetivamente.
®
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5) MORFOLOGIA DAS CÉLULAS SANGUÍNEAS
5.1) AVES
5.1.1) Eritrócitos
As aves possuem eritrócitos maiores que os de mamíferos, mas menores que
os de répteis.8,14,15,16 Dependo das espécies, o tamanho dos eritrócitos pode variar de
11 x 6 a 16 x 10 µm.8 Possuem uma forma elíptica, um núcleo central e elíptico, com
uma cromatina uniformemente agrupada, que se torna cada vez mais densa com a
idade da célula.7,8,9,14,15 Em esfregaços preparados com Diff-Quik, o núcleo dos
eritrócitos apresenta-se roxo, enquanto o citoplasma varia duma coloração cinza a rosa
claro (Figura 8).
O número total de eritrócitos, o microhematócrito e a concentração da
hemoglobina pode ser influenciada pela idade, sexo, variações hormonais e outros
fatores. O número total de eritrócitos tende a ser mais elevado em aves do sexo
masculino e aumenta com a idade.3,16 O valor de microhematócrito normal, na maioria
das aves, varia entre 35 e 55%.8,14,16 Tal como em mamíferos, valores abaixo e acima
desses limiares sugerem anemia e desidratação ou policitemia, respetivamente.8
A morfologia dos eritrócitos tanto pode variar em aves perfeitamente saudáveis
como em aves doentes.8 A má técnica na preparação dos esfregaços pode levar a
eritrócitos irregulares e conteúdos nucleares amorfos resultantes da rutura celular.8
A policromasia e hipocromasia são alterações frequentemente observadas.
Eritrócitos policromatófilos surgem como reticulócitos quando corados com colorações
vitais, como o novo azul de metileno (Figura 9).2,8,14,16 Quando submetidos a esta
coloração, os reticulócitos apresentam um característico anel de material reticular que
circunda o núcleo.8 Este anel diminui à medida que as células se tornam maduras.8,14,16
Os eritrócitos policromatófilos tendem a ter menor tamanho, sendo menos alongados.
O seu citoplasma surge fracamente basófilo e o núcleo apresenta menor condensação,
comparativamente aos eritrócitos maduros (Figura 8).2,8 Normalmente, estas células
surgem em pequenos números nas aves saudáveis (<5% do total dos eritrócitos
presentes em circulação).2,8 Uma elevação significativa destas células pode representar
uma resposta regenerativa.8,14,16
Eritrócitos hipocromáticos possuem uma área pálida no interior do citoplasma,
que representa mais de metade do volume citoplasmático (o que não é observado em
eritrócitos normais). Estes eritrócitos podem apresentar vacúolos citoplasmáticos e
núcleos redondos e picnóticos.8 A hipocromasia resulta de um decréscimo da
concentração da hemoglobina corpuscular média e dos valores da hemoglobina
corpuscular média.8 O aumento do número de eritrócitos hipocromáticos pode indicar
uma deficiência em ferro.2,8
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Figura 8 – Presença de eritrócitos policromatófilos (asteriscos), trombócitos (cabeças de seta), linfócito
(seta) e um heterófilo (seta bloco) num esfregaço sanguíneo dum açor (Accipiter gentilis). Coloração DiffQuik.

A secagem lenta do esfregaço ao ar pode levar a artefactos em preparações mal
realizadas, como por exemplo os anéis perinucleares refratéis.8 Este artefacto, que
representa o encolhimento nuclear, não deve ser confundido com parasitas
hematológicos, tais como Hemoproteus e Plasmodium, que serão descritos
posteriormente.
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Figura 9 – Reticulócitos num esfregaço dum periquito (Melopsittacus undulatus). Notar o seu característico
anel reticular que envolve o núcleo e se dispersa pelo citoplasma, com a idade da célula. Coloração novo
azul de metileno.
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5.1.2) Trombócitos
Os trombócitos são células que se assemelham funcionalmente às plaquetas
dos mamíferos.8,15 A sua principal função é a hemostasia, uma vez que libertam
tromboplastina, entre outros fatores.8 Estas células tendem a agregar-se (Figura 10) em
esfregaços sanguíneos em que o intervalo entre a punção e a realização do esfregaço
é prolongado. Assim, o intervalo entre a colheita e realização do esfregaço não deve
ultrapassar os 10 segundos.
Estas células caracterizam-se por serem pequenas, menores que eritrócitos e
por possuírem uma forma redonda a oval.7,8 O núcleo contém uma cromatina bastante
densa e agregada.7,8 Comparativamente aos eritrócitos, o núcleo dos trombócitos é mais
arredondado e possui uma maior relação núcleo:citoplasma (N:C) (Figuras 8, 10 e
15).8,14,15,16 O citoplasma é incolor ou cinza claro, podendo, apresentar uma aparência
reticulada.8,15,16 Trombócitos ativos, ou com atividade fagocítica, podem apresentar
vacúolos citoplasmáticos e grânulos eosinófilos.8,14 Pequenos linfócitos podem muitas
vezes ser confundidos com trombócitos; para diferenciar corretamente estas células
deve observar-se atentamente o citoplasma (mais basófilo nos linfócitos).
Tendo a capacidade de realizar fagocitose, os trombócitos contribuem para
imunidade inata das aves.4,8,15,16 Estas células são capazes de remover materiais
estranhos ao sangue, como por exemplo bactérias ou parasitas.8,14,16 No entanto, os
mecanismos desta fagocitose ainda são pouco compreendidos.8,14,16 O número médio
de trombócitos, na maioria das espécies, varia de 10 a 15 trombócitos por 1000
eritrócitos.7,8

*
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Figura 10 – Agregado de trombócitos (ao centro) e eritrócitos policromatófilos (setas) num esfregaço
sanguíneo duma rosela omnicolor (Platycercus eximius). Notar o material amorfo de coloração rosa
(asterisco) resultado de lise celular. Coloração Diff-Quik.
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5.1.3) Leucócitos
Mesmo dentro da mesma espécie de aves, há grande variação nos leucogramas
de animais saudáveis.9 Assim, o controlo de valores individuais pode ter maior valor
diagnóstico do que a comparação com valores de referência da espécie. Estes valores
estão, por vezes, mal estimados e possuem largos intervalos, comparativamente às
espécies domésticas mais comuns (cão e gato).
Geralmente, contagens superiores a 10.000 leucócitos/µL são sugestivas de
leucocitose em psitacídeos domésticos.9 As causas mais frequentes de leucocitose
incluem inflamação (de etiologia infeciosa ou não infeciosa), trauma, intoxicação,
hemorragia em alguma cavidade corporal, assim como neoplasias de crescimento
rápido e leucemias.8,9 A contagem diferencial de leucócitos é fundamental na avaliação
da leucocitose. O tipo e a morfologia dos leucócitos ajudam ao diagnóstico e
complementam a avaliação do animal.8 Deste modo, podem obter-se listas de
diagnósticos diferenciais, protocolos de tratamento e indicadores de prognóstico.8
Heterófilos
Os heterófilos das aves são os granulócitos mais abundantes na maioria das
espécies e, funcionalmente, são equivalentes aos neutrófilos dos mamíferos.2,8,15 Estas
células são altamente fagocíticas, com importante atividade bactericida e são essenciais
na resposta inflamatória aguda.8,16 Tendem a ser redondas, com um diâmetro médio de
9 µm e, normalmente, o seu tamanho é uniforme dentro da espécie.8 Ocasionalmente,
podem ser visualizados pseudópodes.8 O núcleo dos heterófilos maduros tem dois a
três lóbulos, com uma cromatina condensada e de cor púrpura (Figura 11).2,7,8,16,17 O
núcleo

encontra-se,

muitas

vezes,

parcialmente

encoberto

por

grânulos

citoplasmáticos.7,8 O citoplasma é normalmente incolor e incorpora grânulos
eosinofílicos, que variam de laranja escuro a vermelho acastanhado em colorações
Romanowsky.7,8,9,18 Dependendo das espécies, a forma, tamanho e morfologia dos
grânulos podem variar.8,15,16 Na maioria das espécies de aves, os grânulos surgem
alongados, lembrando pequenas hastes com um formato oval.
Assim como os neutrófilos dos mamíferos, os heterófilos podem sofrer
alterações tóxicas devido à resposta a doenças sistémicas.2,8,16 Estas alterações
englobam: aumento da basofília citoplasmática (principal manifestação), ligeiro aumento
do volume celular, presença de vacúolos, alterações dos grânulos (coloração basófila
e/ou maiores dimensões) (Figura 12), degeneração e hipersegmentação do núcleo.8,16
A desgranulação (Figura 13) pode ser observada frequentemente em esfregaços,
podendo representar um sinal de toxicidade ou um artefacto de preparação; por essa
razão, esta alteração deve ser avaliada com prudência.8,16
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Figura 11 – Morfologia dos heterófilos em diversas espécies de aves. A: Hieraaetus pennatus. B: Aratinga
jandaya. C: Buteo buteo (heterófilo em banda). D: Cacatua sanguínea. E: Falco rusticolus x cherrug.
F: Nymphicus hollandicus. G: Psittacula krameri. H: Psittacus erithacus. I: Platycercus eximius. J: Agapornis
fischeri. Coloração Diff-Quik.

Além dos sinais de toxicidade, também podem surgir heterófilos imaturos.8,9,16
Estes exibem um aumento da basofilia citoplasmática, núcleos em banda (Figura 11C)
e grânulos citoplasmáticos imaturos.8,16
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Figura 12 – Heterófilos tóxicos num esfregaço sanguíneo duma rosela omnicolor (Platycercus eximius).
Notar o material amorfo de coloração rosa (seta) resultado de lise celular. Coloração Diff-Quik.
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Figura 13 – Dois heterófilos dum papagaio cinzento (Psittacus erithacus), onde se observa a dispersão
dos grânulos (à direita) por uma possível rutura da membrana celular durante a realização do esfregaço.
Coloração Diff-Quik.

Eosinófilos
Na grande maioria de espécies de aves, o tamanho dos eosinófilos (diâmetro
médio de 8 µm) assemelha-se ao dos heterófilos.8,14,15,16 Possuem um núcleo lobulado
e a coloração tende a ser mais escura que no núcleo dos heterófilos.7,8,14 O citoplasma
dos eosinófilos caracteriza-se por uma marcação azul clara e pela presença de grânulos
fortemente eosinofílicos, que tendem a marcar mais intensamente que os grânulos dos
heterófilos (Figura 14).7,8
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Figura 14 – Eosinófilo (cabeça de seta), heterófilos (setas) e monócito (asterisco) num esfregaço
sanguíneo duma águia calçada (Hieraaetus pennatus). Coloração Diff-Quik.
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Grânulos de forma redonda são os mais característicos na maioria das
aves.7,8,14,15,16 No entanto, certas espécies (como os psitacídeos) fogem a este padrão
e podem apresentar variações na forma e/ou coloração dos grânulos (Figura 15).18

*

*
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Figura 15 – Eosinófilo (seta bloco), heterófilo (seta), linfócito (cabeça de seta) e trombócitos (asteriscos)
presentes num esfregaço sanguíneo duma rosela omnicolor (Platycercus eximius). Coloração Diff-Quik.

Basófilos
Os basófilos são menores que os heterófilos e possuem um citoplasma incolor,
carregado de grânulos fortemente basófilos e metacromáticos.7,9,14,16 Estas células
possuem núcleos redondos a ovais, não lobulados, que são frequentemente encobertos
pelos grânulos citoplasmáticos (Figura 16A).8,9,14,16,18 Estes grânulos podem ser
afetados por corantes Romanowsky: os álcoois dos corantes podem dissolver,
coalescer ou modificar morfologicamente os grânulos dos basófilos (Figura 16B).4,8,17,18
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Figura 16 – Basófilo duma rosela omnicolor (Platycercus eximius) (A). Basófilo com alteração dos seus
grânulos citoplasmáticos (seta) e linfócito (cabeça de seta) duma cacatua (Cacatua sanguinea) (B).
Coloração Diff-Quik.
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Linfócitos
Os linfócitos das aves assemelham-se aos dos mamíferos e répteis. Podem ser
identificados como células redondas (que moldam células adjacentes em esfregaços
sanguíneos).7,8,9,16 Os linfócitos possuem elevada relação N:C. O núcleo é geralmente
redondo, situado numa posição central, sendo envolvido por uma pequena quantidade
de citoplasma basófilo, que se assemelha a uma pequena faixa (Figura 17).7,8,9,16 Apesar
de não ser muito característico, estas células podem conter grânulos azurófilos ou
projeções irregulares.8,9,16
Os linfócitos podem ter pequeno, médio ou grande tamanho.16 Embora ocorra
esta variação, estas células devem ser corretamente identificadas para não se realizar
uma contagem diferencial incorreta.8 Casualmente, estas variações de tamanho podem
levar a confusões com outros tipos celulares, sendo a diferenciação de pequenos
linfócitos versus trombócitos e a de grandes linfócitos versus monócitos as mais
difíceis.14,16
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Figura 17 – Pequenos linfócitos (cabeças de seta), grande linfócito (seta bloco), eritrócitos policromatófilos
(asteriscos) e trombócito (pequena seta) num esfregaço sanguíneo dum papagaio cinzento (Psittacus
erithacus). Coloração Diff-Quik.

Linfócitos reativos podem também surgir, na sequência de estimulação
antigénica e apresentam-se como pequenos a médios linfócitos, com uma cromatina
fortemente condensada e um citoplasma bastante basófilo (Figura 18).8,14,16
Geralmente, os nucléolos estão ausentes, enquanto uma zona pálida (zona do Golgi) e
vacúolos

podem estar

presentes.14,16 Linfócitos reativos surgem

em

baixas

percentagens nos esfregaços sanguíneos de aves saudáveis.14,16 Um aumento desta
reatividade pode estar relacionada com uma estimulação antigénica crónica.8,14,16
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Figura 18 – Linfócito reativo (ou plasmócito segundo alguns autores) num esfregaço dum papagaio
cinzento (Psittacus erithacus). Notar a evidente zona do Golgi, de coloração mais pálida. Coloração Diff-Quik.

Monócitos
Tal como noutras espécies, os monócitos das aves são, normalmente, o maior
leucócito do sangue periférico.7,8,9,14,16 A sua forma pode variar de redonda a ameboide
e possuem um núcleo redondo, oval ou lobulado (Figura 14).8,14 O seu núcleo é pálido
com uma cromatina menos condensada que nos linfócitos.8,14 Detêm um citoplasma
volumoso, de cor azul acinzentada, com ocasionais vacúolos ou finos grânulos
eosinofílicos.8,9,14 Podem ser visualizadas duas distintas áreas citoplasmáticas, uma
perinuclear de coloração mais pálida e outra periférica mais escurecida.8,9
Os seus grânulos citoplasmáticos contêm lisozimas fundamentais à inflamação
e destruição de organismos invasores.8,14,16 Os monócitos exibem atividade fagocítica e
têm a capacidade de migrar para os tecidos, dando origem a macrófagos.8,14,16
5.2) RÉPTEIS
5.2.1) Eritrócitos
Comparativamente a outros animais, os répteis possuem eritrócitos com grandes
dimensões. Estes, assim como os das aves (e não mamíferos) são nucleados.8,13 Na
maioria dos répteis, o tamanho varia de 14 x 8 µm a 23 x 14 µm.8,13 Estas células
possuem um formato elipsoidal de bordos lisos, com um núcleo central de forma
redonda a oval e margens irregulares.6,7,8,13,15,19 Em preparações coradas com Diff-Quik,

18

o núcleo dos eritrócitos apresenta-se púrpura, enquanto o citoplasma varia duma
coloração cinza a rosa claro uniforme (Figura 19).
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Figura 19 – Eritrócitos num esfregaço sanguíneo duma iguana verde (Iguana iguana). Notar as inclusões
cristalóides (setas) visualizadas normalmente nesta espécie. Coloração Diff-Quik.

Ocasionalmente, eritrócitos imaturos podem ser observados no sangue
periférico. Estes caracterizam-se pela sua policromasia (maior basofília citoplasmática)
e uma menor densidade da cromatina nuclear.5,6,8,13 Normalmente são menores que os
eritrócitos maduros, de forma redonda a ligeiramente irregular, com um núcleo circular
de maior dimensão, possuindo uma maior relação N:C (Figura 20).8,13
Os eritrócitos são originados a partir da medula óssea, fígado, baço ou de células
maduras circulantes que se dividem para formarem novas células.5,6 Por esta mesma
razão, podem ser observados eritrócitos em atividade mitótica no sangue periférico de
répteis saudáveis (Figura 20).5,6 O aumentando do número de eritrócitos imaturos,
binucleados e com figuras mitóticas é indicativo de anemia regenerativa.1
Colorações vitais como o novo azul de metileno podem ser utilizadas para a
observação de reticulócitos, que representam até 2,5% do total de eritrócitos em animais
saudáveis (Figura 21).5,6 Tal como descrito anteriormente nas aves, os reticulócitos
possuem um distinto e característico anel reticulado azulado em volta do núcleo.8,13
Estas células correspondem aos eritrócitos policromatófilos com pontilhados basófilos
nas preparações coradas com Diff-Quik e correspondem a células libertadas
recentemente pelos tecidos hemacitopoiéticos.8
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Eritrócitos hipocromáticos podem ser encontrados no sangue periférico dos
répteis, pelas mesmas razões que surgem no sangue das aves. Estes também se
caracterizam pelas áreas pálidas no interior do seu citoplasma e núcleos redondos
picnóticos (Figura 20).

*
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Figura 20 – Figura mitótica (seta), eritrócitos hipocromáticos (cabeça de seta), eritrócitos jovens
(asteriscos) e rubricito (seta bloco) num esfregaço sanguíneo dum lagarto (Agama agama) com anemia
regenerativa. Coloração Diff-Quik.
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Figura 21 – Reticulócitos num esfregaço dum camaleão do Iémen (Chamaeleo calyptratus). Notar o seu
característico anel reticular perinuclear. Coloração novo azul de metileno.
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Nas alterações morfológicas dos eritrócitos destacam-se as inclusões
citoplasmáticas. Certas inclusões devem-se a artefactos de preparação, em que se
pode observar um pontilhado basófilo de forma redonda a irregular e/ou áreas claras
refráteis (Figura 22).8,13 Estas não devem ser consideradas como achados clinicamente
significativos.8

*
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Figura 22 – Artefactos de preparação (pontilhados basófilos e áreas claras refráteis) num esfregaço
sanguíneo dum lagarto (Agama agama). Notar a presença dum basófilo (seta), linfócito (cabeça de seta) e
trombócito (asterisco). Coloração Diff-Quik.

5.2.2) Trombócitos
Os trombócitos dos répteis desempenham um importante papel na hemostase,
tal como os trombócitos das aves e as plaquetas dos mamíferos.7,8,15 Estas células são
pequenas, elípticas a fusiformes.5,6,7,8,15,19 Possuem um núcleo oval e central, com uma
cromatina densa de coloração roxa (Figura 22).5,6,8,20 O citoplasma aparece incolor a
azul pálido.5,6,8 Assim como nas aves, trombócitos ativos podem apresentar vacúolos e
grânulos azurófilos no seu citoplasma.8,15
Esfregaços em que o intervalo entre a punção e a realização do esfregaço é
prolongado, tendem a apresentar numerosos agregados de trombócitos. O tempo de
preparação mencionado nas aves (10 segundos entre a colheita e realização do
esfregaço) é igualmente válido para os répteis. O número médio de trombócitos, na
maioria dos répteis, varia de 25 a 350 trombócitos por 100 leucócitos.7,8
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5.2.3) Leucócitos
A grande variação morfológica nas espécies de répteis dificulta a classificação
dos leucócitos. Além disto, esta classificação é ainda mais dificultada pela grande
variabilidade de nomenclatura existente na bibliografia. Genericamente, os leucócitos
dos répteis podem ser classificados como granulócitos ou não granulócitos. Os
granulócitos subdividem-se em acidófilos e basófilos, de acordo com as colorações
Romanowsky (como o Diff-Quik).8 Os heterófilos e os eosinófilos representam os
granulócitos acidófilos e os basófilos são os granulócitos basófilos. Já os linfócitos e
monócitos encontrados no sangue dos répteis, são semelhantes aos dos mamíferos e
aves, sendo classificados de igual modo.8,21 A particularidade nos répteis, deve-se à
existência dum outro tipo celular, o azurófilo, sendo considerado por diversos autores
como uma derivação dos monócitos com grânulos azurófilos.8,21
Heterófilos
Os heterófilos são os granulócitos mais abundantes na grande maioria das
espécies de répteis e são análogos aos neutrófilos dos mamíferos.5,6,7,8 São grandes
células redondas (10-23 µm) com um citoplasma incolor, repleto de grânulos fusiformes,
eosinofílicos e refráteis.5,6,8,13,22 Geralmente, possuem um núcleo excêntrico de forma
redonda a oval e uma cromatina nuclear que forma densos agregados (Figura 23).8,23
Núcleos lobulados são característicos da maioria das espécies de lagartos
(Figura 23A-C).8,13,19,23 As margens celulares podem ser irregulares e ter pseudópodes
(Figura 23A), tal como nas aves.8
Os heterófilos dos répteis podem sofrer alterações tóxicas quando ocorrem
doenças inflamatórias, especialmente devida a agentes infeciosos, como bactérias.8
Estas alterações são equivalentes às das aves e requerem alguma atenção para serem
corretamente identificadas.
Eosinófilos
Os eosinófilos dos répteis possuem uma dimensão (11-17 µm) semelhante à dos
heterófilos.5,6,8,19 São células redondas e têm um citoplasma azul claro repleto de
grânulos esféricos e eosinofílicos.5,6,7,8,13,24 O núcleo é excêntrico e possui uma forma
oval a redonda (Figura 24), excetuando certas espécies de lagartos que podem
apresentar conformação lobulada.8 Determinadas espécies de répteis, como o varano
de cauda espinhosa (Varanus acanthurus), podem apresentar variações na coloração
dos seus grânulos quando submetidos a corantes Romanowsky (Figura 24C).
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Figura 23 – Morfologia dos heterófilos em diversas espécies de répteis. A: Pogona vitticeps. B: Iguana iguana.
C: Sauromalus ater. D: Varanus acanthurus. E: Pantherophis guttatus. F: Aspidites ramsayi. G: Testudo
horsfieldii. H: Graptemys pseudogeographica. Coloração Diff-Quik.
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Figura 24 – Morfologia dos eosinófilos em diversas espécies de répteis. A: Graptemys pseudogeographica.
B: Sauromalus ater. C: Varanus acanthurus. D: Tupinambis merianae. Coloração Diff-Quik.

Alguns autores referem que os eosinófilos não estão presentes em todas as
espécies, principalmente em serpentes, como a cascavel diamante oriental (Crotalus
adamanteus) e a cobra rateira (Elaphae obsoleta quadrivitatta).5,6
Basófilos
Os basófilos dos répteis assemelham-se morfológica e funcionalmente aos das
aves.15 Estas células são pequenas (8-15 µm), redondas e contêm o citoplasma repleto
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de inúmeros grânulos metacromáticos.8,22,24 Estes são escuros, basófilos (azul escuro a
roxo) e obscurecem o núcleo central e não lobulado (Figura 25).5,6,7,8,13 A maioria dos
quelónios possui um elevado número de basófilos em circulação, sendo que, nalguns
casos, chegam mesmo a valores de 50 a 60% da contagem total (desconhece-se a
razão destas elevadas contagens).15
Linfócitos
Os linfócitos são células redondas que podem ter pequeno (5-10 µm) a grande
tamanho (≥ 15 µm). 5,6,7,8,13 Tipicamente, o núcleo é redondo e ocupa uma posição central
ou ligeiramente excêntrica, possuindo uma cromatina fortemente condensada quando
maduros (Figuras 25 e 26).8,13,20,24 Tal como noutras espécies, os linfócitos dos répteis
possuem uma elevada relação N:C.8,13,25 O citoplasma tende a ser ligeiramente basófilo
e homogéneo, sem vacúolos ou grânulos. No entanto, pequenos grânulos azurófilos
podem ser encontrados no citoplasma de determinados linfócitos.8 Estes serão
semelhantes aos linfócitos Natural Killer (NK) dos mamíferos.
Assim como nas aves, linfócitos reativos podem surgir através de estímulos
antigénicos. Estas células apresentam uma maior área citoplasmática e um núcleo mais
pálido.5,6,8

*
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Figura 25 – Presença de um basófilo (cabeça de seta), linfócito (asterisco), heterófilo (seta) e monócito
(seta bloco) num esfregaço duma tartaruga semiaquática (Graptemys pseudogeographica). Coloração DiffQuik.
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Monócitos
Os monócitos são os maiores leucócitos em circulação e possuem um formato
redondo a ameboide.8,20,25 O núcleo é redondo, oval ou lobulado (em forma de feijão).8
Apresenta uma menor condensação da cromatina comparativamente aos outros
leucócitos (Figuras 25 e 26).5,6,8,13 O citoplasma é abundante, com áreas de coloração
cinza a azul claro.7,8,13 Monócitos reativos podem apresentar material fagocitado,
vacúolos, ou pequenos grânulos eosinofílicos.8
Azurófilos
Existe alguma controvérsia relativamente a este tipo celular.7,25 Alguns autores
defendem que estas células são uma variação dos monócitos e outros consideram-nas
como um novo tipo celular.7,25 A maioria refere que os azurófilos são exclusivos dos
répteis, ocorrendo em baixo número nos lagartos, quelónios e crocodilos, mas em
elevados números nas serpentes.8 O azurófilo é descrito como uma célula de forma
irregular e ligeiramente mais pequeno que um monócito.8,12 O núcleo é redondo a oval,
não segmentado, de bordos irregulares e tem uma cromatina mais grosseira.8
Comparativamente ao monócito, o azurófilo possui um citoplasma mais escuro e
basófilo.8 Este citoplasma tem um pequeno número de grânulos baços e azurófilos de
diferentes tamanhos que lhe conferem um característico bordo azurófilo (Figura
26).8,13,18,23

*
*
*
*

*

*
*
*
*
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Figura 26 – Azurófilos (cabeças de seta), monócito (seta branca), heterófilo (seta bloco branca) e linfócitos
(asteriscos) num esfregaço Buffy coat duma serpente (Aspidites ramsayi). Coloração Diff-Quik.
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Os azurófilos também podem apresentar pseudópodes, vacúolos e material
fagocitado no seu citoplasma (Figura 27).8 Numa contagem diferencial, não há
necessidade em separar os azurófilos de monócitos, porque não é clinicamente
relevante.8 Aliás, alguns autores consideram-nos um subtipo de monócitos.
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Figura 27 – Azurófilo (com bactérias fagocitadas e pseudópodes) (seta bloco) e células fantasma (que
surgem devido ao dano da membrana celular, levando à perda do citoplasma) (setas) num esfregaço dum
lagarto (Agama agama). Coloração Diff-Quik.

6) HEMOPARASITAS
6.1) AVES
Os esfregaços sanguíneos devem ser realizados sem submeter o sangue a
anticoagulantes, principalmente quando se suspeita que uma ave possa ter
hemoparasitas (pois os anticoagulantes podem levar a artefactos que alteram os
parasitas).8 Os hemoparasitas mais diagnosticados em aves pertencem aos géneros
Plasmodium, Hemoproteus e Leukocytozoon. Estes podem ocorrer isoladamente ou
surgir em simultâneo, nas chamadas infeções mistas.14 Diversos vetores hematófagos
são responsáveis pela transmissão destes parasitas.
O género Plasmodium desencadeia a malária aviária em espécies suscetíveis,
como canários, patos, aves de rapina, pinguins e aves domésticas.8,14 As alterações
clínicas e hematológicas desta doença incluem anorexia, anemia hemolítica,
leucocitose, linfocitose, podendo levar à morte.14 Os gametócitos de Plasmodium são
encontrados no citoplasma de eritrócitos (Figura 28a).14 Estes contêm pigmentos de
ferro refráteis, que variam duma forma redonda a alongada e deslocam o núcleo
eritrocitário.14
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À semelhança do que acontece com Plasmodium, os gametócitos de
Hemoproteus podem também conter pigmentos de ferro refráteis e encontram-se
unicamente no citoplasma de eritrócitos (Figura 28b).14 É frequente os gametócitos de
Hemoproteus circundarem mais de metade do núcleo dos eritrócitos, sem o deslocar.14
Macró e microgametas podem ser observados fora das células devido à lise de
eritrócitos com o envelhecimento da amostra.14 O género Hemoproteus possui baixa
patogenicidade, mas em aves imunossuprimidas pode provocar: anorexia, depressão,
com leucocitose e anemia hemolítica.8 Uma diminuição na percentagem de eritrócitos
parasitados reflete uma melhoria do estado imunitário dessas aves.14
Em aves selvagens a infeção por Leukocytozoon é comum.14 Embora levem
principalmente a infeções subclínicas, aves jovens podem não resistir ao parasitismo.8
Os gametócitos são visualizados em células sanguíneas, deformando completamente a
sua morfologia. Modulam as células para um formato fusiforme aberrante, empurrando
o seu núcleo para a periferia (Figura 28c). Ainda se discute a célula mais afetada por
Leukocytozoon. A maioria dos autores acredita que diversos tipos celulares possam ser
parasitados pelos seus gametócitos, sendo os eritrócitos as células mais comumente
afetadas.14 Este parasita pode provocar anorexia, depressão, leucocitose, anemia
hemolítica e aumento de enzimas hepáticas.8

a

b

c
a
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Figura 28 – Esfregaço duma águia de asa redonda (Buteo buteo) com Plasmodium (a), Hemoproteus (b),
Leukocytozoon (c), heterófilos (setas) e eosinófilo (cabeça de seta). Coloração Diff-Quik.

27

6.2) RÉPTEIS
Os répteis são hospedeiros duma grande variedade de hemoparasitas.13 A
maioria tem vindo a ser descritos com base na sua caracterização morfológica em
microscopia ótica, o que tem gerado alguma confusão taxonómica.26 Os principais
hemoparasitas mencionados são: hemogregarinas, piroplasmas, Schellackia spp,
agentes da malária, tripanossomas e microfilárias. 8
As hemogregarinas são o grupo de hemoparasitas que mais facilmente se
observa em répteis.8 Estes podem conter principalmente três géneros distintos de
hemogregarinas: Hemogregarina, Hepatozoon e Karyolysus.8,13 A distinção destes
grupos não é possível pela simples observação dos gametócitos ao microscópio
ótico.8,13 Deste modo, o termo hemogregarina é utilizado para se referir a uma inclusão
eritrocitária compatível com qualquer um destes géneros.
Nos répteis, as hemogregarinas caracterizam-se pela sua boa adaptação ao
hospedeiro natural e, geralmente, não são patogénicas.13 No entanto, um parasitismo
elevado pode causar prostração e anemia.13 Nestes casos, podem estar presentes
lesões inflamatórias devidas à presença de esquizontes em diversos órgãos.13 A
bibliografia não refere nenhum tratamento eficaz para as hemogregarinas.13
As

hemogregarinas

podem

ser

facilmente

identificadas

pelos

seus

característicos gametócitos intracitoplasmáticos, em forma de banana ou salsicha nos
eritrócitos (Figura 29).13,26 Estas inclusões criam uma protuberância citoplasmática nas
células afetadas, acabando por as distorcer.8,13,26 Normalmente é encontrado apenas
um gametócito por eritrócito, no entanto, quando o grau de parasitémia é elevado,
podem ser encontrados mais.8 Comparativamente aos hemoparasitas descritos nas
aves (Plasmodium e Hemoproteus), os gametócitos das hemogregarinas não possuem
pigmentos refráteis de ferro.8,13
Os leucócitos são os principais responsáveis pelo controlo destes parasitas. Por
isso, podem encontrar-se formas de hemogregarinas fagocitadas, maioritariamente no
interior de heterófilos, mostrando que o hospedeiro está a controlar a infeção.8 No
entanto, outras células com capacidade de fagocitose, tais como trombócitos, também
podem participar (Figura 29).
Em répteis terrestres, os invertebrados hematófagos (ácaros, carraças,
mosquitos, moscas) são os hospedeiros intermediários destes parasitas, enquanto em
répteis

aquáticos,

as

sanguessugas

parecem

intermediário.8,13
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Figura 29 – Esfregaço dum lagarto (Sauromalos obesus) com hemogregarinas (cabeças de seta),
heterófilo (seta bloco), trombócitos (asteriscos) e linfócito (seta). Coloração Diff-Quik.

7) CONCLUSÃO
A interpretação de dados hematológicos é mais complicada em aves e répteis
do que nos pequenos animais (cão e gato), principalmente porque há poucos estudos e
valores de referência padronizados e existe grande variabilidade morfológica nos
leucócitos nas diversas espécies. Para além disso, ferramentas usadas na rotina de
pequenos animais, como máquinas de hemograma, não podem ajudar na clínica de
aves e répteis, pela presença de eritrócitos e trombócitos nucleados. Deste modo, as
técnicas de contagem manual, a avaliação de esfregaços sanguíneos e o correto
reconhecimento das células tornam-se imprescindíveis.
A observação dum esfregaço obtido com uma simples gota de sangue é
essencial para a avaliação clínica destes animais, podendo gerar informação essencial.
Os sinais de regeneração, a alteração do número de leucócitos e os desvios à esquerda
(resposta inflamatória), assim como a presença de inclusões ou hemoparasitas são
dados importantes para o diagnóstico.
O acompanhamento individual, com a realização de esfregaços e hemogramas
seriados, permite monitorizar a evolução clínica dos animais. Uma contagem com
números normais de leucócitos a seguir a uma contagem com leucocitose indica
normalmente uma melhoria clínica. Os hemogramas seriados são especialmente
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importantes no contexto atual, em que ainda faltam valores de referência (corretamente
estipulados) para muitas espécies de aves e répteis.
Quer seja para hemogramas seriados, quer para uma avaliação pontual num
animal selvagem ou numa consulta de exóticos, este atlas pretende ser um auxiliar
desde a colheita de sangue até à observação das células ao microscópio.
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9) ANEXOS
ANEXO 1 – Informação sobre o estágio curricular e extracurricular.

Répteis
21%

Mamíferos
52%
Aves
27%

Gráfico 1 – Consultas observadas durante o estágio curricular (222), correspondendo a mamíferos (115),
aves (60) e répteis (47).

Mamíferos

Aves

Répteis

Coelho
Furão
Porquinho da India
Chinchila
Mini-pig
Hamster russo
Esquilo de Richardson

Canário
Papagaio cinzento
Amazona aestiva
Caturra
Periquito
Agapornis
Ring neck

Iguana verde
Varano das savanas
Dragão barbudo
Camaleão do Iémen
Gecko leopardo
Tartaruga russa
Tartaruga mapa falsa

Tabela 1 – Espécies mais observadas nas consultas de animais exóticos durante o estágio curricular e
extracurricular.
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ANEXO 2 – Lista de espécies amostradas (preparações hematológicas e citológicas)
durante o estágio curricular e extracurricular.

Mamíferos

Répteis

Atelerix albiventris
Cavia porcellus
Chinchilla laniger
Erinaceus europaeus
Mustela putorius furo
Oryctolagus cuniculus
Rattus norvegicus

Agama agama
Aspidites ramsayi
Chamaeleo calyptratus
Euprepiophis mandarinus
Iguana iguana
Graptemys pseudogeographica
Mauremys leprosa
Pantherophis guttatus
Phelsuma madagascariensis
Physignathus cocincinus
Pogona vitticeps
Sauromalus obesus
Stigmochelys pardalis
Trachemys scripta
Testudo horsfieldii
Tupinambis merianae
Varanus acanthurus
Varanus exanthematicus

Aves
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Agapornis fischeri
Agapornis roseicollis
Aix galericulata
Aix sponsa
Amazona aestiva
Anser cygnoides
Aquila pennata
Aratinga jandaya
Buteo buteo
Cacatua sanguinea
Corvus corax
Falco peregrinus
Falco rusticolus x cherrug
Falco tinnunculus
Melopsittacus undulatus
Nymphicus hollandicus
Pica pica
Platycercus elegans
Platycercus eximius
Platycercus icterotis
Psittacara wagleri
Psittacula cyanocephala
Psittacula krameri
Psittacus erithacus
Serinus canaria
Strix aluco
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ANEXO 3 – Valores de referência em algumas das espécies de aves e répteis mais

Linfócitos (%)

Monócitos (%)

Eosinófilos (%)

Basófilos (%)

23-55
30-46

9-32
16-25,5

15-50
29-52

29-84
35-48

0-7
3-10

0-16
0-5

0-8
1-9

45-62
37-49

3-8
4-9

20-65
50-80

20-65
20-45

0-1
0-1

0-1
0-2

0-5
0-1

44-57
40-55
25-55
42-54
25-59
26-58
47-55
44-58
45-54
35-54
35-48
36-48
40-55

3-16
6-17
7-30
4-13
5,5-25
5,5-25
8-13
3-8.5
5-13
4-11,5
4-10
4-14
5-15

40-75
30-80
37-75
40-70
27-74
35-75
40-60
40-75
40-70
50-75
55-75
55-75
45-75

20-55
20-65
20-60
20-50
17-65
20-65
22-69
20-45
25-55
25-45
25-45
25-45
20-50

0-2
0-3
1-10
0-3
0-12
1-11
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-3

0-1
0-1
0-1
0-3
0
0-1
0-1
0-1
0-2
0-2
0-1
0-1
0-2

0-6
0-5
0-3
0-5
0-4
0-3
0-1
0-1
0-6
0-1
0-1
0-1
0-5

35-47

5,9-24

49-86

14-38

0-9

1-5

0-1

37-53
43-49

3,3-21
12,4-20,8

53-77
15-50

22-48
40-70

0
0-3

0
5-25

0
0-2

12-45
21-52

1,46-42,2
1,02-31,4

2-38
2-74

1-3
4-90

0-46
1-70

0-2
0-1

1 -10
0-13

16-21
23-37

7,9-16,4
5,7-11,3

56-67
38-68

7-21
35-51

12-23
0-6

0-1

0-2
0-3

16-35
25-38

0,47-18,6
3-10

2-67
1-7

3-90
5-17

0-3

1-60
0-1

1-2
0-2

32-40
32-40

5,9-14,3
11,7-18,2

54-76
29-51

42-70

0-8
3-14

1-3

1-6

17-28
21-51

1,99-23
1,2-11,3

4-61
8-80

7-90
8-90

1-50
4-90

1-3
-

1-12
1-6

9-48
24-30

1,2-25,6
1,2-12,9

1-90
3-64

2-90
3-52

1-28
4-12

1-18
1-15

1-7
1-73

7-60
22-34

1,3-23
5-12,5

2-90
15-54

10-65
42-90

0-4
0-3

0-1
0-1

1-2
0-1

25-33

1,2-25,5

7-90

2-58

1-12

1-43

1-58
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Heterófilos (%)

Répteis
Ofídios
Lampropeltis getula
Pantherophis guttatus
Python regius
Morelia viridis
Sáurios
Furcifur pardalis
Iguana iguana
Physignathus cocincinus
Physignathus cocincinus
Pogona vitticeps
Varanus exanthematicus
Quelónios
Centrochelys sulcata
Chrysemys picta
Stigmochelys pardalis
Testudo horsfieldii
Trachemys scripta spp

CTL (×10 /𝛍L)

Aves
Galiformes
Gallus gallus
Meleagris gallopavo
Passeriformes
Carduelis carduelis
Serinus canaria
Psitaciformes
Agapornis spp
Amazona spp
Ara spp
Aratinga spp
Cacatua spp
Eclectus roratus
Eos spp
Melopsittacus undulatus
Nymphicus hollandicus
Pionus spp
Poicephalus gulielmi
Poicephalus senegalus
Psittacus erithacus
Falconiformes
Aquila chrysaetos
Falco peregrinus
Tyto alba

Hematócrito (%)

comuns. Adaptado de Carpenter27 e Mader13.
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ANEXO 4 – Variações no leucograma em aves e répteis. Adaptado de Campbell8.

A
V
E
S

É afetado por fatores intrínsecos (espécie, sexo, idade e estado fisiológico) e fatores
Leucograma

extrínsecos (estação do ano, temperatura, habitat, dieta, doenças, stress e local de
colheita sanguínea)
Infeções sistémicas ou localizadas por diversos agentes: bactérias, vírus, fungos,

Heterofilia

Chlamydophila, Mycoplasma e parasitas. Inflamações não infeciosas: lesões traumáticas,
toxicidades (organofosfato e zinco), stress

Heterófilos com sinais
de toxicidade
Heterofilia com desvio à
esquerda
Heteropenia com desvio
à esquerda
Heteropenia sem desvio
à esquerda
Eosinofilia
Basofilia

severa necrose tecidual
Resposta inflamatória grave (especialmente associada a leucopenia) e leucemia mieloide
(raro em aves)
Inflamações agudas com elevado consumo de heterófilos
Decréscimo ou ineficácia na produção, consumo elevado dos heterófilos maturos, infeções
bacterianas graves, doenças virais (e.g. doença de Pacheco ou circovírus) e neoplasias
(quando associadas a trombocitopenia e anemia)
Reações de hipersensibilidade e infeções por Mycoplasma
Inflamação aguda e reações de hipersensibilidade

Linfopenia

Excesso de corticosteroides, imunossupressão e infeções víricas

Linfocitose

Doenças inflamatórias, parasitismo e infeções víricas

Monocitose
Trombocitopenia
Trombócitos anormais

R
É
P
T
E
I
S

Doenças sistémicas graves como: septicémia, viroses, clamidiose, infeções micóticas e

Doenças inflamatórias agudas ou crónicas (especialmente inflamações granulomatosas –
Mycobacterium, Chlamydophila e fungos como o Aspergillus) e corpos estranhos
Utilização periférica excessiva, coagulação intravascular disseminada (CID), septicémia
grave, leão crónica da medula óssea, diminuição de produção ou destruição
Doenças inflamatórias severas

É afetado por fatores intrínsecos (espécie, sexo, idade e estado fisiológico) e fatores
Leucograma

extrínsecos (estação do ano, temperatura, habitat, dieta, doenças, stress e local de
colheita sanguínea)

Heterofilia
Heterófilos com sinais
de toxicidade
Heterofilia com desvio à
esquerda
Heteropenia com desvio
à esquerda
Eosinofilia
Basofilia

Doenças inflamatórias (agentes microbianos/parasitários e lesões teciduais). Doenças
não inflamatórias (stress - excesso de glucocorticoides), neoplasia e leucemia heterofílica
Doenças inflamatórias (principalmente agentes infeciosos, como bactérias)
Doenças inflamatórias
Resposta inflamatória a etiologia infeciosa
Estimulação do sistema imune e parasitismos
Infeções víricas e parasitismo

Linfopenia

Imunossupressão, stress crónico e malnutrição

Linfocitose

Melhoria do estado clínico, doenças inflamatórias, parasitismo e infeções víricas

Monocitose

Doenças inflamatórias (especialmente inflamações granulomatosas) e parasitismo

Trombocitopenia
Trombócitos anormais

Utilização periférica excessiva ou diminuição de produção
Doenças inflamatórias severas
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ANEXO 5 – Caso de citologia 1: a título exemplificativo, mostra-se um caso de GOTA
úrica num psitacídeo (Psittacara wagleri) acompanhado no Centro Veterinário de
Exóticos do Porto.

© Filipe Pinto

Figura 1 – Punção de agulha fina de nódulo na articulação coxofemoral dum psitacídeo. Observam-se
macrófagos e cristais espiculados eosinofílicos de ácido úrico no pano de fundo. Microscópio ótico,
coloração de Diff-Quik.

© Filipe Pinto

Figura 2 – Imagem da mesma área da Figura 1 em microscópio de polarização, em que aparecem
destacada a birrefringência esverdeada dos cristais de ácido úrico.
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ANEXO 6 – Caso de citologia 2: a título exemplificativo mostra-se um caso de linfoma
num canário (Serinus canaria) acompanhado no Centro Veterinário de Exóticos do
Porto.

© Filipe Pinto

Figura 1 – Punção aspirativa de agulha fina de nódulo cutâneo na região cervical dum canário. Observamse células linfoides de grande tamanho, com cromatina irregular e nucléolos proeminentes (setas). No pano
de fundo encontravam-se eritrócitos, heterófilos e raros plasmócitos (cabeça de seta). Coloração de DiffQuik.

© Filipe Pinto

Figura 2 – Histopatologia do nódulo cutâneo. Estão patentes células linfoides, de núcleos irregulares e com
nucléolos proeminentes. São visíveis figuras de mitose (pontas de seta). Coloração de HematoxilinaEosina.
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ANEXO 7 – Poster elaborado durante o estágio curricular no Centro Veterinário de
Exóticos do Porto.
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ANEXO 8 – Fotos ilustrativas do estágio curricular e extracurricular.
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