
                                  

Página 1 de 2 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS HEMATOLÓGICAS EM EQUINOS DE TRAÇÃO 

(CARROCEIRO) PORTADORES DE PARASITISMO GASTROINTESTINAL EM 

LAGES, SC 

 
Julio de Matos Vettori1, Alice Piccolotto1, Joandes Henrique Fonteque2  

 
 

1 Acadêmico do Curso de Medicina Veterinária - CAV – bolsista PIVIC/UDESC. 
2 Orientador, Departamento de Medicina Veterinária - CAV – joandes.fonteque@udesc.br. 

 

 

Palavras-chave: Equinos. Helmintos. Hematologia. 

 

Os equinos são hospedeiros de uma grande variedade de parasitas do trato gastrointestinal, os 

quais podem manifestar diversos sinais clínicos como diarreia, emagrecimento progressivo, 

além de predispor ao aparecimento de outras enfermidades ou até mesmo levar os animais à 

morte. O presente trabalho teve por objetivo determinar as alterações hematológicas 

propiciadas pela infecção parasitária gastrointestinal em equinos mestiços utilizados para tração 

no perímetro urbano do município de Lages, SC. Foram processadas 225 amostras de equinos, 

sendo 149 machos castrados (66,2%) e 76 fêmeas (33,8%), adultos, mestiços, com idade média 

de 17,2±3,66 anos e peso médio de 384,8±54,01 kg, participantes no Programa de Extensão 

Amigo do Carroceiro do Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV) da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC) e que realizam função de tração (carroceiro) no município 

de Lages, SC. O peso dos equinos foi determinado por meio de fita de correlação entre a massa 

corpórea e o perímetro torácico. As amostras de sangue foram colhidas por venopunção da 

jugular externa em tubos a vácuo com anticoagulante EDTA 10% para a realização do 

hemograma, concentração de proteína total plasmática (PTP) e fibrinogênio plasmático. A 

contagem de plaquetas e o diferencial leucocitário foram realizados por meio de análise 

microscópica de esfregaços sanguíneos corados com panótico rápido. A quantificação de 

leucócitos e eritrócitos foi realizada em aparelho hematológico da marca Labtest, modelo sdh-

3 Vet. A concentração de PTP foi determinada pelo método de refratometria e a determinação 

do fibrinogênio plasmático pelo método de precipitação pelo calor. As amostras de fezes foram 

colhidas diretamente da ampola retal e a identificação dos ovos e determinação do OPG por 

meio da técnica de Gordon e Whitlock (1939), utilizando quatro gramas de fezes 

homogeneizadas em 56 mL de solução saturada de NaCl, em seguida tamisadas e preenchidos 

ambos os compartimentos da câmara de McMaster, na qual os ovos foram quantificados e 

qualificados e o resultado multiplicado por 50. A formação dos grupos foi realizada conforme 

valores do OPG, discriminando-se positivos e negativos. Os animais com valores de OPG 

positivos foram subdivididos em três grupos, sendo G1: menores que 500 OPG; G2: de 501 a 

1000 OPG; G3: acima de 1000 OPG, caracterizando infecção leve, moderada e severa, 

respectivamente. Para a análise estatística dos dados foi realizado o teste de normalidade de 

Shapiro-Wilk seguido pelo teste de Kruskal-Wallis para as variáveis não paramétricas (número 

de eritrócitos, volume globular, VCM, HCM, CHCM, plaquetas, fibrinogênio, leucócitos, 

neutrófilos segmentados, linfócitos, eosinófilos, basófilos, monócitos) seguido do Teste de 

Student-Newman-Keuls para comparação entre os grupos (P<0,05). Utilizou-se o Teste de 

Análise de Variância (ANOVA) para as variáveis paramétricas (concentração de hemoglobina 

e proteína total plasmática) seguido pelo teste t de Student para comparação entre os grupos 
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(P<0,05). Analisando os resultados obtidos (Tabela 1), observou-se que a concentração de 

hemoglobina e volume globular nos grupos leve, moderada e severa apresentam-se abaixo dos 

valores de referência. Todas as demais variáveis relacionadas ao hemograma e às concentrações 

de PTP e fibrinogênio plasmático, estão dentro do intervalo descrito como normal para a 

espécie. Sobre as diferenças hematológicas entre os grupos, observou-se apenas com relação às 

plaquetas, onde o grupo leve diferiu significativamente dos grupos negativo e moderada. 
 

Tab. 1 Valores médios e desvios-padrão (xs) do número de eritrócitos (x106/L), 

concentração de hemoglobina (Hb), volume globular (VG), volume corpuscular médio (VCM), 

hemoglobina corpuscular média (HCM), concentração de hemoglobina corpuscular média 

(CHCM), número total de plaquetas (Plaq), proteína total plasmática (PTP), fibrinogênio 

(Fib), número total de leucócitos (Leuco), neutrófilos segmentados (Seg), linfócitos (Linf), 

eosinófilos (Eosi), basófilos (Baso), monócitos (Mono) e relação neutrófilo:linfócito (N:L) de  

equinos machos (n=149) e fêmeas (n=76) divididos conforme o valor do OPG em negativo 

(n=54), infecção Leve (1 a 500 OPG; n=103), Moderada (501 a 1000 OPG; n=28) e Severa 

(acima de 1000 OPG; n=40) . 

Variáveis Grupos 

 
Negativo 

(n=54) 

Leve 

(n=103) 

Moderada 

(n=28) 

Severa 

(n=40) 

Eritro (106/L) 7,13±0,95a 6,95±1,05a 7,02±1,11a 6,60±0,75a 

Hb (g/dL) 11,12±1,39a 10,62±1,41a 10,69±1,75a 10,42±1,19a 

VG (%) 33,09±3,87a 31,64±3,80a 31,46±4,70a 31,18±3,49a 

VCM (fL) 46,62±2,97a 45,88±4,20a 45,10±4,05a 47,41±4,23a 

HCM (pg) 15,67±1,33 15,40±1,68 15,29±1,45 15,87±1,69 

CHCM (g/dL) 33,63±2,17a 33,62±2,87a 33,98±2,56a 33,50±2,38a 

Plaq (x103/l) 266,89±102,76ac 248,46±91,15bcd 309,86±134,22a 265,35±84,00ad 

PTP (g/dL) 7,20±0,51a 7,42±0,57a 7,36±0,50a 7,35±0,66a 

Fib (mg/dL) 281,48±155,50a 351,49±178,65a 337,86±223,73a 333,80±187,88a 

Leuco (x103/l) 9,04±2,00a 9,52±3,96a 10,03±2,28a 9,05±2,45a 

Seg (x103/l) 5,75±1,77a 6,25±3,01a 6,63±2,05a 5,93±1,82a 

Linf (x103/l) 2,54±0,93a 2,49±1,10a 2,47±0,85a 2,16±0,75a 

Eosi (x103/l) 0,42±0,30a 0,48±0,29a 0,57±0,33a 0,59±0,43a 

Baso (x103/l) 0,10±0,13a 0,10±0,12a 0,13±0,12a 0,13±0,15a 

Mono (x103/l) 0,23±0,21a 0,19±0,19a 0,22±0,13a 0,24±0,25a 

N:L 2,64±1,54 2,77±1,27 3,00±1,58 3,19±1,93 
a Para letras minúsculas iguais não há diferença significativa (P<0,05) entre os grupos. 


