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RESUMO 

A lipemia está entre as principais causas de rejeição de amostras nos laboratórios clínicos 
veterinários, podendo interferir nas determinações bioquímicas obtidas por espectrofotometria. 
Entretanto, não se conhece o perfil lipídico pós-prandial de cães alimentados com ração comercial, 
principalmente no que diz respeito ao pico de lipemia e glicemia pós-prandiais, momento em que os 
maiores erros laboratoriais são passíveis de acontecer devido à maior turbidez do soro causado pela 
lipemia. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo determinar os picos de trigliceridemia 
e glicemia pós-prandiais em cães saudáveis alimentados com ração comercial, indicando se tal 
alimentação seria capaz de alterar o perfil lipídico e glicêmico desses cães, bem como determinar o 
tempo de retorno destes parâmetros aos valores basais pré-prandiais. Para tal, foram selecionados 
20 cães saudáveis entre 2 a 6 anos de idade, com mais de 6 kg, com escore corporal entre 4 e 5, de 
diferentes raças e sexos para indução da lipemia pós-prandial utilizando ração comercial na metade 
da quantidade diária indicada pelo fabricante. As coletas de sangue foram realizadas imediatamente 
antes da alimentação (após 12 h de jejum) e de hora em hora até 11 h após a alimentação. As 
análises bioquímicas de glicose, colesterol total, colesterol HDL e triglicerídeos foram realizadas em 
espectrofotômetro semiautomatizado utilizando conjunto de reagentes comerciais seguindo-se as 
recomendações dos fabricantes. Os valores de VLDL e LDL foram calculados pela equação de 
Friedewald. As variáveis foram testadas quanto à normalidade e foram utilizados testes ANOVA com 
medidas repetidas ou Friedman para verificar as diferenças entre os momentos. O pico de 
hipertrigliceridemia ocorreu entre duas e cinco horas após a alimentação, sendo o momento 3 h o de 
maior concentração média, com 40% dos cães excedendo os valores de referência para triglicerídeos 
na espécie canina e retornando aos valores basais 6 h após a alimentação. Já o pico de glicemia 
ocorreu de uma a três horas após a alimentação, sendo o momento 3 h o de maior valor médio em 
que 15% dos cães excederam os valores de referência de glicose para a espécie canina, retornando 
a valores similares aos basais 4 h após a alimentação. Quanto aos valores de colesterol total e 
colesterol LDL, a alimentação com ração comercial não alterou as concentrações desses analitos, 
enquanto o colesterol HDL diminuiu 6, 8, 9 e 10 h após a alimentação em relação aos valores basais. 
As concentrações de colesterol VLDL se comportaram de forma semelhante às de triglicerídeos. 
Conclui-se que a alimentação com ração comercial afeta o perfil glicêmico e lipídico de apenas alguns 
analitos em cães saudáveis e que o período de jejum pode ser reduzido para a maioria das 
determinações dos perfis lipídico e glicêmico em cães. 

Palavras-chave: canino, glicose, triglicerídeos, colesterol, jejum 

  



 
 

ABSTRACT 

Lipemia is among the main causes of sample rejection in veterinary clinical laboratories, which may 
interfere with the biochemical determinations obtained by spectrophotometry. However, the 
postprandial lipid profile of dogs fed with commercial industrialized pet food is unknown, especially 
regarding the peak of postprandial lipemia and glycemia, period in which the greatest laboratory errors 
are likely to occur due to the higher serum turbidity caused by lipemia. In this sense, the present study 
aimed to determine the higher levels of postprandial triglyceridemia and glicemia in healthy dogs fed 
with commercial industrialized pet food, indicating if such feeding would be able to alter the lipid and 
glicemic biochemical profile of these dogs, as well as to determine the time these parameters take to 
return to pre-prandial baseline values. To that end, 20 healthy dogs between 2 and 6 years of age, 
weighing more than 6 kg, presenting body score between 4 and 5, different breeds and sexes were 
selected for induction of postprandial lipemia using commercial industrialized pet food at half the daily 
quantity indicated by the manufacturer. Blood samples were taken immediately before feeding (after 
12 h of fasting) and hourly up to 11 h after feeding. The biochemical analyzes of glucose, total 
cholesterol, HDL cholesterol and triglycerides were performed in semi-automated spectrophotometer 
using a set of commercial reagents following the manufacturers' recommendations. The VLDL and 
LDL values were calculated by the Friedewald equation. The variables were tested for normality and 
repeated measures ANOVA or Friedman tests were used to verify the differences between the 
moments. The peak of hypertriglyceridemia occurred between two and five hours after feeding, with 
the moment 3 h presenting the highest mean concentration, with 40% of the dogs exceeding the 
reference values for triglycerides in the canine species, these values returned to baseline 6 h after 
feeding. The glycemic peak occurred from one to three hours after feeding, with the moment 3 h being 
the highest mean value in which 15% of the dogs exceeded the reference values of glucose for the 
canine species, values of glycemia were similar to the basal moment 4 h after feeding. Regarding the 
values of total cholesterol and LDL cholesterol, dietary feed did not alter the concentrations of these 
analytes, whereas HDL cholesterol decreased after 6, 8, 9 and 10 h after feeding in relation to basal 
values. The concentrations of VLDL cholesterol were similar to triglycerides values. It can be 
concluded that commercial feed affects the glycemic and lipid profile of some analytes in healthy dogs 
and that the fasting period can be reduced for most determinations of the lipid and glycemic profiles in 
dogs. 

Keywords: canine, glucose, triglycerides, cholesterol, fasting 
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CAPÍTULO 1 – PESQUISA EXPERIMENTAL 

 

LIPEMIA E GLICEMIA PÓS-PRANDIAIS EM CÃES ALIMENTADOS                  

COM RAÇÃO COMERCIAL 

 

POST-PRANDIAL LIPEMIA AND GLYCEMIA IN DOGS FEEDED WITH 

INDUSTRIALIZED PET FOOD  

 

Nathalia Lopes Tavares da Silva1, Natália Camila Minucci Bonatto1, Paula Lima de 

Oliveira1, Guilherme Coutinho Vieira2, Beatriz Perez Floriano3, Luiz Daniel de 

Barros3, Maria Rachel Melo Bosculo Lima4, Breno Fernando Martins de Almeida3* 

 

RESUMO 

Embora seja conhecido que a lipemia pode interferir nas determinações bioquímicas caninas obtidas 
por espectrofotometria, o perfil lipídico pós-prandial de cães alimentados com ração comercial não é 
conhecido afim de se evitar tal erro analítico, principalmente no que diz respeito ao pico de lipemia e 
glicemia pós-prandial, momento em que os maiores erros laboratoriais são passíveis de acontecer 
devido à maior turbidez do soro causada pela lipemia. Nesse sentido, o presente trabalho teve como 
objetivo determinar os picos de trigliceridemia e glicemia pós-prandiais em cães saudáveis 
alimentados com ração comercial, indicando se tal alimentação seria capaz de alterar o perfil lipídico 
e glicêmico desses cães, bem como determinar o tempo de retorno destes parâmetros aos valores 
basais pré-prandiais. Para tal, foram selecionados 20 cães saudáveis alimentados com ração 
comercial na metade da quantidade diária indicada pelo fabricante que tiveram amostras de sangue 
colhidas imediatamente antes da alimentação (após 12 h de jejum) e de hora em hora até 11 h após a 
alimentação. As análises bioquímicas foram realizadas em espectrofotômetro semiautomatizado 
utilizando conjunto de reagentes comerciais. Os valores de VLDL e LDL foram calculados pela 
equação de Friedewald. As variáveis foram testadas quanto à normalidade e foram utilizados testes 
ANOVA com medidas repetidas ou Friedman para verificar as diferenças entre os momentos. O pico 
de hipertrigliceridemia ocorreu entre duas e cinco horas após a alimentação, sendo o momento 3 h o 
de maior concentração média, com 40% dos cães excedendo os valores de referência para 
triglicerídeos na espécie canina e retornando aos valores basais 6 h após a alimentação. Já o pico de 
glicemia ocorreu de uma a três horas após a alimentação, sendo o momento 3 h o de maior valor 
médio em que 15% dos cães excederam os valores de referência para a espécie canina, os valores 
de glicose foram similares aos basais 4 h após a alimentação. Quanto aos valores de colesterol total 
e colesterol LDL, a alimentação com ração comercial não alterou as concentrações desses analitos, 
enquanto o colesterol HDL diminuiu 6, 8, 9 e 10 h após a alimentação em relação aos valores basais. 
As concentrações de colesterol VLDL se comportaram de forma semelhante às de triglicerídeos. 
Conclui-se que a alimentação com ração comercial afeta o perfil glicêmico e lipídico de apenas alguns 

                                            
1 Curso de Medicina Veterinária, Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO), Ourinhos-SP, Brasil. 
2 Programa de Aprimoramento em Medicina Veterinária, Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO), 
Ourinhos-SP, Brasil. 
3 Docente, Curso de Medicina Veterinária, Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO), Ourinhos-SP, 
Brasil. 
4 Farmacêutica, Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO), Ourinhos-SP, Brasil. 
*Autor para correspondência: B.F.M. Almeida, e-mail: bfmalmeida@fio.edu.br  
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analitos em cães saudáveis e que o período de jejum pode ser reduzido para a maioria das 
determinações dos perfis lipídico e glicêmico em cães. 

Palavras-chave: canino, glicose, triglicerídeos, colesterol, jejum 

 

ABSTRACT 

Although it is known that lipemia may interfere with canine biochemical determinations obtained by 
spectrophotometry, the postprandial lipid profile of dogs fed commercial feed is not known in order to 
avoid such analytical error, especially regarding the postprandial lipemia and glycemia peaks, when 
major laboratory errors are likely to occur due to the increased serum turbidity caused by lipemia. In 
this sense, the present work aimed to determine the postprandial triglyceridemia and glicemia in 
healthy dogs fed with commercial ration, indicating if such feeding would be able to alter the lipid and 
glicemic profile of these dogs, as well as to determine the time these analytes take to return to pre-
prandial baseline values. To this end, 20 healthy dogs were selected and fed with industrialized 
commercial pet food using half the daily amount indicated by the manufacturer, blood samples were 
taken immediately before feeding (after 12 h of fasting) and hourly up to 11 h after feeding. The 
biochemical analyzes were performed in semi-automated spectrophotometer using a set of 
commercial reagents. The VLDL and LDL values were calculated by the Friedewald equation. The 
variables were tested for normality and repeated measures ANOVA or Friedman tests were used to 
verify the differences between the moments. The hypertriglyceridemia peak occurred between two and 
five hours after feeding, the moment 3 h presented the highest mean concentration, with 40% of the 
dogs exceeding the reference values for triglycerides in the canine species, and returning to baseline 
values 6 h after feeding. The glycemic peak occurred one to three hours after feeding, the moment 3 h 
presented the highest average value in which 15% of the dogs exceeded the reference values for 
canine species, the glucose values were similar to those of the basal moment 4 h after feeding. 
Regarding total cholesterol and LDL cholesterol, commercial industrialized feed did not alter the 
concentrations of these analytes, whereas HDL cholesterol decreased 6, 8, 9 and 10 h after feeding in 
relation to baseline. The concentrations of VLDL cholesterol behaved similarly to those of triglycerides. 
It is concluded that commercial feed affects the glycemic and lipid profile of only some analytes in 
healthy dogs and that the fasting period can be reduced for most determinations of the lipid and 
glycemic profiles in dogs. 

Keywords: canine, glucose, triglycerides, cholesterol, fasting 
 

1 INTRODUÇÃO 

Os exames bioquímicos analisam a atividade de enzimas, concentrações de 

substratos e eletrólitos presentes no sangue, oferecendo uma base informativa ao 

clínico sobre a funcionalidade de órgãos ou sistemas específicos. Essa avaliação é 

de grande importância para a formulação de um diagnóstico preciso e na aplicação 

terapêutica (THRALL et al., 2007).  

Amostras com presença de lipemia, hemólise e icterícia são frequentemente 

submetidas a análises bioquímicas, essas substâncias por interferirem diretamente 

com a absorção de luz, fazem com que os resultados dos exames bioquímicos 

estejam sujeitos a erros (ALLEMAN, 1990). Uma vez que a lipemia é uma das 

principais causas de recusa de amostras em Laboratórios Clínicos Veterinários, 

informações específicas sobre o efeito da lipemia nos parâmetros bioquímicos são 
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valiosos, embasando critérios para aceitação ou rejeição dessas amostras na rotina 

veterinária.  

Na maioria das vezes, a lipemia é causada por jejum insuficiente (inferior a 8 

horas) ou excessivo (LASSEN, 2007). Nesses casos de jejum inadequado, o animal 

pode passar por novos exames em um outro dia. Entretanto, em condições de 

emergência em que o animal se alimentou recentemente, ou em condições 

patológicas reais que causem lipemia, esse tipo de abordagem não é útil na prática 

veterinária, colocando em risco o diagnóstico do paciente. Por isso o 

estabelecimento do tipo e magnitude de interferência causada pela lipemia nos 

métodos bioquímicos de rotina se torna importante (GLICK et al., 1989; SIMUNDIC 

et al., 2010), ajudando a evitar erros de diagnóstico. 

Lipemia pode ser definida como a turbidez da amostra causada pelo acúmulo 

de partículas de lipoproteínas (KAZMIERCZAK, 2013). O soro normal canino de cor 

palha geralmente tem concentração de triglicerídeos (TG) inferior a 200 mg/dL, já o 

soro “nebuloso” contém cerca de 300 mg/dL. A opacidade do soro é vista com 

concentrações de TG superiores a 600 mg/dL. A turvação semelhante à do leite 

desnatado pode ter concentrações de TG tão elevadas quanto 1.000 mg/dL e a 

turvação semelhante a do leite integral pode indicar concentrações de TG de 2.500 a 

4.000 mg/dL (BAUER, 2004).  

Os triglicerídeos são compostos por três moléculas de ácidos graxos de 

cadeia longa (AGCL) e uma molécula de glicerol. Eles são os principais lipídeos do 

tecido adiposo sendo sintetizados no intestino delgado no processo de digestão e 

absorção. Os AGCL provenientes da gordura da alimentação são absorvidos pelo 

epitélio intestinal e se recombinam em forma de triglicerídeos, que serão revestidos 

por proteínas para transporte plasmático, originando os quilomícrons (LASSEN, 

2007). 

Como as lipoproteínas variam em tamanho, nem todas as classes contribuem 

da mesma maneira para turbidez da amostra. Os quilomícrons e as lipoproteínas de 

muito baixa densidade (VLDL), que são as partículas maiores, são os maiores 

responsáveis pela turbidez da amostra durante a hiperlipidemia, enquanto as 

lipoproteínas de alta densidade (HDL) e baixa densidade (LDL) em conjunto com 

moléculas de colesterol praticamente não contribuem para tal alteração (GARVEY et 

al., 2003).  Nesse sentido, cabe ressaltar que o perfil lipídico pós-prandial de cães 

alimentados com ração comercial não é conhecido. Considerando que os 
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quilomícrons são as principais lipoproteínas circulantes no sangue após a 

alimentação responsáveis pela turbidez do soro em cães, o que poderia interferir nas 

determinações bioquímicas, o conhecimento do perfil lipídico pós-prandial de cães 

alimentados com ração comercial é fundamental, uma vez que não é conhecido 

quais analitos são influenciados pela hiperlipidemia pós-prandial, nem o tempo 

mínimo de jejum para restabelecimento dos valores de triglicerídeos de forma similar 

aos pré-prandiais nessa condição.  

Em relação ao metabolismo da glicose, as fontes de glicose incluem a 

absorção intestinal durante a alimentação, produção hepática e renal pela 

gliconeogênese e glicogenólise. O controle das concentrações de glicose sanguínea 

é realizado por diversos fatores e um deles é o tempo após a última refeição. Esse 

fator é importante apenas em monogástricos, pois após a alimentação os níveis de 

glicose aumentam dentro de duas a quatro horas após a alimentação (LASSEN, 

2007). Entretanto, não se conhece a hiperglicemia pós-prandial de cães alimentados 

com ração comercial, nem o tempo mínimo de retorno aos valores basais após a 

alimentação. 

A maioria dos estudos avaliando o efeito da lipemia em cães simularam a 

lipemia, adicionando in vitro uma emulsão lipídica comercial (MARTÍNEZ-SUBIELA; 

CERON, 2005; MORENO; GINEL, 1999; JACOBS, 1992), o que altera as 

concentrações reais dos substratos sanguíneos por diluição da amostra, não 

refletindo uma condição fisiológica pós-prandial. 

São escassos estudos avaliando a lipemia pós-prandial canina, Elliott (2011) 

avaliou as concentrações pré e pós-prandial de doze cães saudáveis alimentados 

com ração comercial, realizando coletas em jejum (1 h e 5 min antes da 

alimentação) e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 12 h após a alimentação. As maiores 

concentrações de triglicerídeos foram observadas nos momentos 5 e 6 h pós-

prandiais. Entretanto, o próprio autor reitera a necessidade de estudos com maior 

número de indivíduos para obtenção de valores de referência pós-prandiais para 

outras populações. Além disso, não foi avaliado se tais alterações excediam os 

valores de referência para a espécie canina nem o tempo mínimo de retorno para os 

valores basais. 

Ferreira (2012) analisou o perfil glicêmico e lipídico de nove cães em jejum 

nos momentos 0:30, 1, 1:30, 3, 6, 9 e 12 h após alimentação com ração 

industrializada tipo “Premium”. Foi observado que os valores de glicose, colesterol 
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total e frações e triglicerídeos se mantiveram dentro dos valores de referência para a 

espécie canina, com aumento da glicemia nos momentos 0:30, 1 e 1:30 pós-

prandial, seguido de queda dos valores até próximo dos valores basais. Já os 

valores de triglicerídeos pós-prandiais apresentaram pico 1 a 3 h após a 

alimentação, com valores similares aos valores basais nos momentos seguintes. 

Entretanto, devido ao grande espaçamento entre os momentos de colheita das 

amostras, houve prejuízo em determinar o tempo mínimo para que tais analitos 

retornassem aos valores basais. 

Silva Júnior (2005) avaliou a glicemia com três diferentes fontes de 

carboidratos em 24 cães. As fontes de carboidratos eram milho, sorgo e arroz. Essas 

diferentes fontes mantiveram a mesma faixa média de valores de glicose sanguínea. 

As maiores concentrações de glicose foram em 30, 45 e 60 min após a alimentação.  

Bertolucci (2008) ao avaliar o ciclo circadiano em cinco cães saudáveis que 

consumiram ração comercial e realizando colheitas sanguíneas a cada quatro horas 

após alimentação, observou que houve variação nos níveis de lipídeos totais, 

colesterol total e triglicerídeos. Essa variação não foi observada quando essas 

coletas foram realizadas sem a presença da alimentação, mostrando que as 

variações observadas foram influenciadas pelo processo digestivo. 

Considerando a escassez de estudos com avaliação sistemática da lipemia e 

glicemia após a alimentação, o presente trabalho teve como objetivo determinar o 

pico de lipemia e glicemia pós-prandiais que cursa com maior aumento dos teores 

séricos de triglicerídeos e glicose em cães alimentados com ração comercial. Ainda, 

determinar se a alimentação com ração comercial é capaz de alterar o perfil lipídico 

e glicêmico desses cães, levando a erros de diagnóstico, além de determinar o 

tempo mínimo de jejum para que esses parâmetros retornem para valores 

semelhantes aos basais. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Aprovação no Comitê de Ética 

 O experimento ocorreu de acordo com os princípios éticos no uso de animais 

do Comitê de Ética no Uso de Animais das Faculdades Integradas de Ourinhos 

(Protocolo 023/2016). A participação de cada cão do grupo controle foi autorizada 

por seu tutor, por meio da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. 
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2.2 Seleção dos animais e colheita das amostras 

 Foram selecionados para o estudo um total de 20 cães clinicamente 

saudáveis sem alterações clínicas, hematológicas e bioquímicas com faixa etária 

entre 2 e 6 anos de idade, pesando mais de 6 kg e com escore corporal entre 4 e 5 

(LAFLAMME, 1997). 

Os cães selecionados recebiam exclusivamente como alimentação ração 

comercial do tipo “Premium” na quantidade indicada pelo fabricante, com 

periodicidade de 12 horas. A ração era composta de proteína bruta mínima de 26%, 

extrato etéreo mín. de 14%, matéria fibrosa máxima de 2,5% e matéria mineral máx. 

de 7,5% com energia metabolizável de 3.730 kcal/kg (CIBAU Adult Medium Breeds, 

Farmina Pet Foods, São Paulo, Brasil). 

Para verificar o efeito da alimentação sobre os parâmetros analisados, os 

cães tiveram o sangue colhido após jejum de 12 horas (amostra basal, 0h) 

(WHITNEY, 1992; FORD, 1996), e após 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 horas após a 

alimentação. Para colheita do sangue, os animais tiveram a veia jugular cateterizada 

e o cateter foi mantido com solução fisiológica heparinizada (5 UI/ml). A cada coleta, 

a solução fisiológica heparinizada do cateter era desprezada e cerca de 6 mL de 

sangue foram acondicionados em tubos com fluoreto de sódio (Injex Vácuo, Injex 

Indústrias Cirúrgicas, Ourinhos, SP, Brasil) para determinação bioquímica de glicose 

e em tubo com ativador de coágulo (BD Vacutainer®, Becton-Dickson, New Jersey, 

USA) para obtenção de soro para demais análises. O sangue fluoretado foi 

imediatamente centrifugado (3.000 rpm por 10 min) e o tubo destinado à obtenção 

de soro foi colocado em banho maria a 37ºC por 15 min e em seguida centrifugado 

por 20 min. O soro e o plasma foram armazenados a -20°C sob proteção da luz até 

o momento das determinações. 

 

2.3 Análises laboratoriais 

 O hemograma foi realizado para comprovação da higidez dos animais 

selecionados para o estudo uma semana antes da inclusão no experimento. Para 

tal, cerca de dois mililitros de sangue colhidos da veia cefálica foram acondicionados 

em tubos com K2EDTA (BD Vacutainer®, Becton-Dickson, New Jersey, USA). As 

contagens de hemácias, leucócitos, plaquetas e determinação de hemoglobina 

foram realizadas em contador automatizado de células veterinário (ABX Micros ESV 

60, Paris, França). O volume globular foi determinado pelo método do microcapilar 
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de Strumia (11.400 rpm por 5 minutos) e a contagem diferencial de leucócitos foi 

realizada em esfregaço sanguíneo corado com corante hematológico comercial 

(Instant-Prov, Newprov, Pinhais, PR, Brasil), seguindo-se recomendações de Jain 

(1986). 

As determinações bioquímicas foram realizadas em espectrofotômetro 

semiautomatizado (BIO 2000, BioPlus, São Paulo, Brasil) utilizando conjunto de 

reativos comerciais (Labtest Diagnóstica SA, Minas Gerais, Brasil) de acordo com as 

recomendações do fabricante. As determinações bioquímicas foram realizadas em 

duplicata a 37°C após calibração com calibrador (Calibra H, Labtest Diagnóstica SA, 

Minas Gerais, Brasil) e controles comerciais níveis I (Qualitrol 1H, Labtest 

Diagnóstica SA, Minas Gerais, Brasil) e II (Qualitrol 2H, Labtest Diagnóstica SA, 

Minas Gerais, Brasil), segundo metodologias descritas na Tabela 1. Os valores de 

colesterol LDL e VLDL foram calculados pela equação de Friedewald. 

 

Tabela 1 – Metodologias das determinações bioquímicas de colesterol total, colesterol HDL, 
triglicerídeos e glicose. 

Analito Metodologia 
Comprimento de 

onda 

Colesterol total Ponto final enzimática-Trinder 500nm 

Colesterol HDL 
Precipitação com ácido fosfotúngstico e 

cloreto de magnésio 
500nm 

Triglicerídeos Ponto final enzimática-Trinder 505nm 

Glicose Ponto final com glicose oxidase-Trinder 505nm 

 

2.4 Análise estatística 

 Após análise das variáveis quanto a normalidade (Teste de Shapiro-Wilk), as 

diferenças entre os diversos momentos em relação ao momento basal (0 h) foram 

verificadas pelos testes de ANOVA com medidas repetidas com pós-teste de Holm-

Sidak ou Dunnett e teste de Friedman com pós-teste de Dunn. Todas as análises 

estatísticas foram efetuadas em programa computacional (GraphPad Prism, v.6.00 

para Windows, GraphPad Software, La Jolla, CA, USA, www.graphpad.com), sendo 

considerados significantes quando p<0,05. 
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3 RESULTADOS 

O pico de hipertrigliceridemia pós-prandial de cães alimentados com ração 

comercial ocorreu de duas a cinco horas após a alimentação, sendo estatisticamente 

superiores aos valores basais (p<0,0001, Teste de Friedman com pós-teste de 

Dunn, Figura 1A).  

O momento com maior valor médio de triglicerídeos em relação ao momento 

basal foi o de três horas após a alimentação (110 ± 43,15 mg/dL vs. 70,93 ± 18,62 

mg/dL), momento em que 40% dos cães (8/20) excederam o valor de referência de 

triglicerídeos para a espécie canina segundo Kaneko et al. (2008). Nos demais 

momentos, o número de cães que excederam os valores de referência para 

triglicerídeos foram nove cães no momento 2 h, seis no momento 4 h, cinco no 

momento 5 h, um no momento 6 h e um cão no momento 7 h. Seis horas após a 

alimentação com ração comercial, os valores de triglicerídeos foram estatisticamente 

semelhantes aos valores basais e oito horas após todos os cães obtiveram valores 

de triglicerídeos dentro dos valores de referência para a espécie canina (Figura 1A). 

 O pico de glicemia de cães saudáveis alimentados com ração comercial 

ocorreu de uma a três horas após a alimentação, sendo estatisticamente superiores 

aos valores basais (p<0,0001, Teste de Friedman com pós-teste de Dunn, Figura 

1B). 

 O momento com o maior valor médio de glicemia também ocorreu três horas 

após a alimentação (107,6 ± 9,26 vs. 92,11 ± 9,59 mg/dL). Entretanto, 

diferentemente dos níveis de triglicerídeos, apenas 20% (4/20) dos animais 

excederam o valor de referência de glicose para a espécie canina nos momentos 

analisados, obtendo-se valor máximo de glicose pós-prandial de 134 mg/dL. Uma 

hora após a alimentação, dois cães apresentaram hiperglicemia, enquanto no 

momento 2 h a hiperglicemia foi detectada em um animal, 3 h em três cães e 4 h 

apenas um cão permaneceu hiperglicêmico com valor de glicose de 127 mg/dL. 

Quatros horas após a alimentação, os valores médios de glicose já eram 

estatisticamente semelhantes aos valores basais e 5 h após a alimentação todos os 

cães apresentaram valores de glicose dentro dos limites de referência para a 

espécie canina (Figura 1B). 

 Em relação aos valores de colesterol total, a alimentação com ração 

comercial não alterou os teores séricos desse analito em cães saudáveis, não sendo 
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estatisticamente significante as diferenças entre os momentos analisados (p=0,2414, 

ANOVA com medidas repetidas com pós-teste de Dunnett). Nenhum cão excedeu 

os valores de referência para a espécie canina (Figura 1C). 

 

Figura 1 - Teores de triglicerídeos (A), glicose (B), colesterol total (C), colesterol HDL (D), colesterol 
LDL (E) e colesterol VLDL (F) em cães saudáveis (n=20) após jejum de 12 horas (momento 
basal 0 h) e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 horas após a alimentação com ração comercial. 
Os gráficos são representados por média e desvio-padrão, as linhas tracejadas indicam os 
valores de referência mínimo (Refmín) e máximo (Refmáx) para a espécie canina segundo 
Kaneko et al. (2008) e as linhas pontilhadas indicam o intervalo de confiança de 95% 
mínimo (ICmín) e máximo (ICmáx) do momento basal. Diferença estatisticamente significante 
em relação ao momento basal é indicada por * (p<0,05), ** (p<0,01), *** (p<0,001) ou **** 
(p<0,0001). 
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 Os valores de colesterol HDL também não aumentaram em relação à 

alimentação, pelo contrário, observou-se redução em relação aos valores basais nos 

momentos 6, 8, 9 e 10 h após a alimentação (p=0,0003, ANOVA com medidas 

repetidas com pós-teste de Holm-Sidak, Figura 1D).  

 Os valores de colesterol LDL após a alimentação não diferiram 

estatisticamente do momento basal (p=0,1001, Teste de Friedman com pós-teste de 

Dunn, Figura 1E). 

 Os valores de colesterol VLDL comportaram-se forma semelhante aos valores 

de triglicerídeos após a alimentação, em que também se observou aumento em 

relação ao momento basal de duas a cinco horas após a alimentação (p<0,0001, 

Teste de Friedman com pós-teste de Dunn, Figura 1F). 

 

4 DISCUSSÃO 

Em uma situação de privação alimentar, os níveis de insulina diminuem e os 

de glucagon aumentam, fazendo com que a síntese de ácidos graxos de cadeia 

longa (AGCL) não seja estimulada, o que consequentemente faz com que os níveis 

de triglicerídeos fiquem baixos (LASSEN, 2007). No presente trabalho, foram 

avaliados os níveis de triglicerídeos em jejum, que ficaram dentro dos valores de 

referência para a espécie canina. Os valores de triglicerídeos também foram 

avaliados após a alimentação de hora em hora, notando que os níveis desse analito 

aumentaram até ter seu pico em 3 h após a alimentação. Isso se deve pelo aumento 

da insulina e a diminuição do glucagon após a alimentação, que vão estimular a 

produção de AGCL e aumentar os níveis de triglicerídeos (LASSEN, 2007). 

As maiores concentrações de triglicerídeos foram observadas de duas a cinco 

horas após a alimentação, sendo possível notar um aumento dos níveis de 

triglicerídeos a partir do momento 1 h, mas sem significância estatística. De forma 

similar ao presente estudo, Ferreira (2012) observou que a maior concentração nos 

valores de triglicerídeos ocorreu de uma a três horas após a alimentação, com 

declínio desse valor de 6 até 12 h após a alimentação, quando chegaram próximos 

aos valores basais. Já Elliott (2011) observou aumento das concentrações de 

triglicerídeos pós-prandiais em 2, 3 e 4 h em relação aos valores basais, 

corroborando com o presente estudo e estudos prévios. Entretanto, o mesmo autor 

observou que o pico de hipertrigliceridemia ocorreu entre 5 e 6 h após a alimentação 
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e que 12 h após a alimentação, cinco dos doze cães ainda tinham concentrações de 

triglicerídeos significativamente maiores do que as concentrações iniciais. Esse 

achado é um tanto contraditório, tendo em vista que com 12 h de jejum os valores de 

triglicerídeos em monogástricos retornam à normalidade em condições fisiológicas, 

devendo então investigar possíveis condições patológicas (LASSEN, 2007). 

Os valores de glicemia foram estatisticamente superiores aos basais em 

apenas três momentos pós-prandiais e apenas três animais excederam o valor de 

referência para a espécie, sendo próximos ao limite superior. Esse resultado é 

compatível com os resultados encontrados por Gonzáles (2001), que não levou em 

consideração o tempo de jejum no momento das coletas sanguíneas de 50 cães e 

não observou alteração nos valores de glicose, que permaneceram dentro dos 

valores de referência independentemente do fato de terem se alimentado 

recentemente. Considerando esses resultados, cabe o questionamento acerca de 

realização de jejum para cães que recebem como alimentação ração comercial, mas 

vale ressaltar que o efeito direto da lipemia ainda precisa ser determinado. 

O pico glicêmico observado no presente estudo ocorreu de uma a três horas 

após a alimentação. De forma similar, Silva Junior (2005) ao analisar diferentes 

fontes de carboidratos na dieta de 24 cães, observou que a glicemia média após a 

alimentação aumentou 1,5 e 3 h após a alimentação, com maiores concentrações 

entre 30, 45 e 60 min. Já Ferreira (2012) constatou a maior concentração de glicose 

1:30 h após a alimentação, sendo que a partir do momento 3 h os valores de glicose 

já foram similares aos basais, divergindo dos resultados do presente estudo em que 

a glicemia média retornou a valores similares aos basais quatro horas após a 

alimentação. 

Quanto aos valores de colesterol total e LDL nos diferentes momentos após a 

alimentação, não foi observada diferença estatisticamente significante, de forma que 

a lipemia pós-prandial induzida por ração comercial em cães saudáveis não afeta os 

níveis séricos de colesterol total. Entretanto, Jacobs (1992) observou que a lipemia 

in vitro alterou negativamente as concentrações de colesterol no soro canino. Vale 

ressaltar que tal efeito foi simulado in vitro e avalia apenas a “lipemia em si”, não 

representando uma condição fisiológica e provavelmente deve-se à diluição causada 

pela adição de composto lipídico ao soro canino ou à reação desses compostos com 

os reagentes para determinação de colesterol, reduzindo a reação química.  
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Semelhante aos resultados encontrados no presente trabalho, Ferreira (2012) 

não observou diferença quanto aos teores de colesterol total, HDL e LDL em cães 

alimentados com ração comercial. Entretanto, o referido autor não mencionou se 

algum animal excedeu o valor de referência para a espécie nos momentos 

lipêmicos. 

O presente estudo evidenciou que a maioria dos cães saudáveis alimentados 

com ração comercial com periodicidade de doze horas não apresenta alteração nos 

perfis lipêmico e glicêmicos pós-prandiais. Ainda, dependendo do analito analisado, 

nenhum animal excedeu o valor de referência para a espécie canina, questionando 

quando à necessidade do jejum de doze horas para essas determinações 

bioquímicas em cães e se a lipemia pós-prandial seria realmente capaz de causar 

erros diagnósticos nessas determinações. Vale ressaltar que mais estudos avaliando 

o perfil de normalidade para os valores de triglicerídeos pós-prandiais caninos são 

necessários, principalmente considerando diferentes fontes alimentares. 

 

5 CONCLUSÃO 

Conclui-se que cães saudáveis alimentados com ração comercial podem 

apresentar alteração do perfil lipídico e glicêmico de forma dependente do analito 

analisado e que o período de jejum pode ser reduzido para a maioria das 

determinações dos perfis lipídico e glicêmico em cães. 
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CAPÍTULO 2 – RELATÓRIOS DE ESTÁGIO CURRICULAR 

 

1 UNESP CAMPUS BOTUCATU 

1.1 Introdução 

Relatório referente às atividades desenvolvidas durante estágio no 

Laboratório Clínico do Hospital Veterinário da UNESP, Campus Botucatu-SP, no 

período de 01/08/2017 a 22/09/2017 sob supervisão da Professora Doutora Regina 

Takahira como pré-requisito da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado em 

Medicina Veterinária. 

 

1.2 Equipamentos utilizados na rotina 

01 centrífuga citológica 

01 microcentrífuga 

01 freezer 

01 refrigerador 

02 centrífugas 

04 microscópios 

01 contador automático de células pocH-100iV Diff 

02 banho-maria 

01 homogeneizador de sangue Phoenix 

01 analisador bioquímico automático COBAS 

 

1.3 Descrição das atividades desenvolvidas durante o estágio 

Os estagiários foram divididos por setores na realização dos exames da 

rotina, rodiziando em um setor por dia. Os setores eram: confecção de esfregaço 

sanguíneo, diluição e contagem (leucócitos, hemácias e plaquetas), análise de 

sedimentos (urinálise, análise de líquidos cavitários, aglutinação em solução salina, 

reticulócitos e tempo de coagulação) e confecção e leitura de capilares.  

Além da rotina, também foi designado que cada estagiário realizasse duas 

discussões de casos clínicos e um seminário ao fim do estágio. 

Na Tabela 1 estão descritas todas as atividades realizadas no período de 

estágio, englobando todas as espécies atendidas (canina, felina, equina, bovina, 

caprina e ovina). 
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Tabela 1 - Atividades realizadas no estágio curricular obrigatório da Laboratório Clínico Veterinário da 
UNESP Campus de Botucatu no período de 01/08/2017 a 22/09/2017. 

Atividade / Análise Quantidade 

VG/ PT 570 
Esfregaços sanguíneos 535 

Diluições 
Hemoglobina 278 

Hemácias 26 
Leucócitos 185 
Plaquetas 224 

Sedimentos 
Urinálise 87 

Análise de líquido cefalorraquidiano 6 
Tempo de coagulação 4 
Aglutinação em salina 21 

Contagem de reticulócitos 16 
Análise de líquidos cavitários 8 

 

 

Hemograma: ao receber a amostra sanguínea no laboratório clínico, a 

mesma é avaliada quanto a presença de coágulos ou fibrina. Os coágulos 

inviabilizam a análise da amostra, enquanto amostras com fibrinas poderiam ser 

coletadas novamente ou serem analisadas mesmo assim. As determinações de 

amostras com fibrinas eram realizadas por diluição manual, não sendo utilizado 

contador hematológico. Quando as amostras recebidas têm um volume menor que 2 

mL, era anotado no laudo que a mesma estava hemodiluída. 

Seguido da avaliação da amostra, é realizada a confecção de um capilar para 

determinação de microhematócrito e proteínas plasmáticas totais, e uma lâmina de 

esfregaço sanguíneo era corada com corante hematológico de rotina tipo Panótico 

Rápido. A lâmina de esfregaço sanguíneo é necessária para análise da morfologia 

celular de leucócitos, plaquetas e hemácias, utilizando a objetiva de 100x com óleo 

de imersão no terço final do esfregaço, onde também é realizada a contagem 

diferencial de leucócitos. 

O contador hematológico utilizado no Laboratório Clínico do Hospital 

Veterinário da UNESP de Botucatu é o pocH-100iV Diff (Sysmex. Kobe, Japan). 

Esse contador de células realiza as contagens celulares por impedância, obtendo-se 

as concentrações celulares sanguíneas de hemácias, leucócitos totais e plaquetas. 

O volume corpuscular médio (VCM) é mensurado pela impedância e em conjunto 

com a concentração de hemácias é utilizado para determinar o volume globular 

(VG). A amplitude de distribuição eritrocitária (RDW) também é mensurada e o valor 

da concentração hemoglobínica corpuscular média (CHCM) é calculada. 
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A contagem diferencial de leucócitos era realizada em 10% do número total 

de leucócitos, diferenciando os leucócitos em neutrófilos jovens, neutrófilos 

maduros, linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos.  Juntamente com a 

contagem, era realizada a análise morfológica dos leucócitos, observando alterações 

tóxicas, hipersegmentação de neutrófilos, linfócitos reativos, monócitos ativados e 

presença de inclusões. 

Era realizado também a análise de alterações morfológicas de hemácias, 

sendo observada presença de poiquilócitos, anisocitose, policromasia, hipocromia e 

presença de hemoparasitas. 

A estimativa de plaquetas era realizada pelo do valor médio de plaquetas em 

10 campos do esfregaço sanguíneo na região da monocamada com objetiva de 

imersão. Esse valor quando multiplicado pelo fator fixo de 20.000, precisaria ser 

próximo à contagem de plaquetas totais obtido pelo método de impedância. Quando 

os valores não eram próximos, era realizada a diluição manual de plaquetas e o 

valor do contador hematológico era desconsiderado. 

As principais alterações encontradas durante esse período foram cães com 

inclusões de Hepatozoon canis nos neutrófilos e presença de anisomacrocitose e 

policromasia. 

Contagem de leucócitos totais: a contagem de leucócitos era realizada 

quando a contagem do contador hematológico não era similar à estimativa realizada 

no esfregaço sanguíneo pela microscopia, quando a amostra apresentava fibrina ou 

quando apenas o leucograma era solicitado. Ela era realizada pelas diluições com 

liquido de Turk e suas respectivas multiplicações para o valor total, como exposto na 

Tabela 2. Após feita a diluição, era colocado 15 µL da solução na câmara de 

Neubauer e realizado a contagem nos quatro quadrantes laterais usando objetiva de 

10x no microscópio óptico. Após a multiplicação pelo respectivo fator, os valores 

eram expressos em x109/L. 

 

Tabela 2 - Diluições de leucócitos e os fatores de multiplicação utilizados no Laboratório 
Clínico Veterinário da UNESP Campus de Botucatu. 

Diluente Turk Amostra Fator 

0,4 mL 20 µL 52,5 
0,8 mL 20 µL 102,5 
1,2 mL 20 µL 152,5 
1,6 mL 20 µL 202,5 
2,0 mL 20 µL 252,5 
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Contagem de hemácias: a contagem de hemácias era realizada quando o 

contador hematológico liberava alertas de erro no resultado do eritrograma, quando 

a amostra apresentava fibrina, quando era solicitada apenas a contagem de 

reticulócitos ou quando era solicitado apenas o eritrograma. Ela era realizada pelas 

diluições com líquido de Gower e suas respectivas multiplicações pelo fator, como 

expressos na Tabela 3. Após feita a diluição, 15 µL da solução eram colocados na 

câmara de Neubauer e realizado a contagem em cinco campos do quadrante central 

da câmara em objetiva de 40x no microscópio óptico. Após a multiplicação, os 

valores eram expressos em x1012/L. 

 

Tabela 3 - Diluições de leucócitos e os fatores de multiplicação utilizados no Laboratório 
Clínico Veterinário da UNESP Campus de Botucatu. 

Diluente Gower Amostra Fator 

4 mL 20 µL 10.050 
8 mL 20 µL 20.050 

 

Contagem de plaquetas: a contagem de plaquetas era realizada quando o 

contador hematológico liberava alertas de erro no resultado do plaquetograma, 

quando era amostra de sangue felina ou quando era solicitado apenas essa fração 

do hemograma. Ela era realizada pela diluição de 2 mL do líquido de Brecher e 20 

µL de sangue. Após feita a diluição, 15 µL da solução eram colocados na câmara de 

Neubauer, deixado então em repouso em câmara úmida por 20 min e a contagem 

era realizada em 5 quadrados centrais (semelhante à contagem de hemácias) nos 

dois lados da câmara em objetiva de 40x no microscópio óptico. Após a contagem 

era realizada a multiplicação pelo fator 2.525 e o resultado era expresso em 

plaquetas/µL. 

Contagem de reticulócitos: para contagem de reticulócitos, era realizada a 

diluição de 100 µL de Novo Azul de Metileno com 100 µL de sangue total 

devidamente homogeneizado. Essa diluição ficava em banho-maria por 15 min a 

37ºC e então era confeccionado um esfregaço sanguíneo para a contagem de 

reticulócitos. Os reticulócitos são hemácias imaturas que ao serem coradas pelo 

corante Azul de Metileno apresentam agregados de coloração arroxeada de 

ribossomos, mitocôndrias e outras organelas citoplasmáticas em forma de cordões 

ou pontilhados. A porcentagem de reticulócitos era calculada pela média de 10 

campos do esfregaço sanguíneo e seu resultado multiplicado pela contagem total de 

eritrócitos, sendo expressos em reticulócitos/µL. 
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Urinálise: o exame de urina é dividido em análise física, química e 

sedimentoscopia. As amostras eram analisadas fisicamente pela verificação da 

densidade utilizando refratômetro portátil (Atago), analisando também a cor e 

aspecto da amostra. O exame químico é realizado com fitas reagentes Cobas 

Combur 10 Test que detecta presença de glicose, bilirrubina, urobilinogênio, 

leucócitos, sangue oculto, corpos cetônicos, proteína e pH. Em seguida, a amostra 

era centrifugada em um tubo cônico a 1.500 rpm por 6 min. Para a sedimentoscopia, 

era utilizado o sedimento resultante da centrifugação dessa amostra após se 

descartar o sobrenadante com a utilização de uma pipeta de Pasteur. Na 

sedimentoscopia, analisa-se presença de cilindros, células epiteliais, hemácias, 

leucócitos, cristais parasitas, fungos, ovos e bactérias na objetiva de 40x no 

microscópio óptico. 

Amostras que apresentassem pelo menos 5 mL de urina, primeiramente eram 

realizados o exame físico e o sangue oculto na fita de análise química, após isso era 

centrifugada. A análise do restante da fita era realizada com o sobrenadante e o 

restante era descartado. Com o sedimento era realizado a sedimentoscopia 

analisando quantitativamente e qualitativamente a amostra. 

Amostras que contivessem menos de 2 mL de urina eram submetidas ao 

exame físico, e o exame químico era realizado com o sobrenadante da centrifugação 

e o sedimento era avaliado apenas qualitativamente (presença ou ausência).  

Análise de líquidos cavitários (efusão): para a análise de efusão, a amostra 

era submetida à análise física e química da mesma forma que a urinálise. A prova 

de Rivalta era um teste adicional realizado no exame químico, que serve para 

diferenciação de transudato e exsudato. Nessa prova, o líquido da efusão era 

pingado numa solução de água destilada e ácido acético glacial para se observar a 

formação de turvação no percurso da gota, sendo então esse considerado um 

resultado positivo.  

A celularidade do líquido era determinada pela contagem de hemácias e 

leucócitos utilizando a câmara de Neubauer, de forma similar à contagem 

sanguínea.  

A citologia era avaliada por uma lâmina confeccionada por citocentrifugação 

ou por centrifugação simples, corada em corante hematológico de rotina e avaliada 

em microscopia óptica. Amostras com celularidade inferior a 500 células/µL era 

realizada a centrifugação em citocentrífuga (350 rpm, 10 min). Amostras com 
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celularidade entre 500-2.500 células/µL, era realizado centrifugação simples (1.500 

rpm, 6 min) da amostra em tubo de ensaio, o sobrenadante era descartado e o 

sedimento era avaliado após a confecção da lâmina. Amostra com celularidade 

superior a 3.000 células/µL era realizado um esfregaço direto por squash. Ao 

microscópio avaliava-se a citologia, quantidade de células, tipos celulares presentes, 

morfologia, presença de sangue, parasitos, bactérias e células neoplásicas. 

Análise de líquido cefalorraquidiano (LCR): a análise de LCR é composta 

pelos exames físico e químico, semelhantemente à urinálise e análise de líquidos 

cavitários. A celularidade e citologia eram realizadas de forma similar à análise dos 

derrames cavitários. Adicionalmente, no exame químico, é realizado a prova de 

Pandy que detecta globulinas presentes no líquor. Pode-se apresentar resultado 

positivo amostras com proteínas totais acima de 55 mg/dL, amostras com proteínas 

totais com menos de 20 mg/dL podem se apresentar negativas.  Nessa prova, cerca 

de 1 mL de líquido de Pandy era acondicionado em um tubo de ensaio e uma gota 

da amostra de LCR era dispensada nessa solução. Quando ocorria a turvação, a 

prova era considerada positiva.  

Mielograma: o mielograma é solicitado para auxílio no diagnóstico de 

distúrbios na medula óssea dos animais como neoplasias, displasias ou aplasias 

medulares, intoxicações e até mesmo para o diagnóstico de enfermidades 

infecciosas. O material coletado era obtido por punção na crista ilíaca ou epífise de 

ossos longos dos animais. A punção era realizada com uma agulha própria para 

mielograma, pois facilita a coleta por ter maior calibre e resistência. Com o animal 

posicionado, favorecendo o acesso ao local escolhido para coleta, a agulha era 

inserida no osso do animal até que fosse possível sentir que tinha adentrado no 

espaço medular, em seguida o material era aspirado. Após a punção, o material era 

colocado em uma placa com anticoagulante EDTA e era realizada a 

homogeneização. A amostra então era levada ao laboratório para que fossem 

confeccionadas as lâminas de esfregaço por squash e coloração com o corante 

hematológico. Por meio da microscopia óptica, toda a citologia da medula óssea era 

analisada, observando a celularidade, morfologia e realizando contagem diferencial 

celular, observando presença de células neoplásicas e agentes infecciosos. 

Aglutinação em solução salina: a aglutinação em solução salina é realizada 

em casos de suspeita de anemia hemolítica imunomediada. O que se observa nesse 

exame é a auto aglutinação do sangue em meio à sensibilização das hemácias pela 
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solução salina. Para realização deste teste era necessária diluição de 50 µL de 

solução salina e 10 µL de sangue. Essa diluição era homogeneizada em cima de 

uma lâmina de microscopia e em seguida era colocado uma lamínula e deixado em 

câmara úmida por 15 min, realizando a leitura em um microscópio após esse tempo. 

Tempo de coagulação: o teste de tempo de coagulação é indicado em casos 

em que o animal apresenta hemorragia idiopática. Esse teste determina o tempo que 

a amostra de sangue necessita para coagular, não sendo um teste específico para 

nenhuma fase da hemostasia. Para o teste, eram coletados 3 mL de sangue 

distribuídos igualmente em 3 tubos de ensaio. Esses tubos eram colocados em 

banho-maria a 37ºC e então era cronometrado o tempo, observando-se a cada 5 ou 

10 segundos se havia presença de coágulo. Quando o primeiro tubo apresentava 

coágulo, passava-se a observar o segundo tubo e quando o segundo coagulava 

passava-se para o terceiro. Quando o terceiro tubo coagulava, o cronômetro era 

parado e esse tempo era tido como resultado do tempo de coagulação. 

 

1.4 Avaliação pessoal 

O estágio realizado neste período na UNESP me permitiu ter novas 

experiências com uma rotina grande de análises, uma estrutura diferenciada e a 

convivência com novas pessoas. Além da rotina, as discussões de casos clínicos 

elucidam questões de casos interessantes e complexos acompanhados na rotina. 
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2 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – UEL 

2.1 Introdução 

Relatório referente às atividades desenvolvidas durante estágio no 

Laboratório Clínico do Hospital Veterinário da UEL – Universidade Estadual de 

Londrina, no período de 02/10/2017 a 30/10/2017 sob supervisão da Professora 

Doutora Karina Keller Marques da Costa Flaiban como pré-requisito da disciplina de 

Estágio Curricular Supervisionado em Medicina Veterinária. 

 

2.2 Equipamentos utilizados na rotina 

01 centrífuga citológica 

01 microcentrífuga 

01 freezer 

02 refrigeradores 

01 centrífuga 

02 microscópios 

01 contador automático de células pocH-100iV Diff 

02 banho-maria 

01 analisador bioquímico automático Siemens 

01 destilador de água 

 

2.3 Descrição das atividades desenvolvidas durante o estágio 

No dia 02/10/2017, as atividades desenvolvidas foram apenas de 

recebimento, cadastro e registro de exames. A partir do dia 03/10/2017, as 

atividades se estenderam à confecção de esfregaço sanguíneo, leitura da amostra 

no contador de células, preparação da amostra e leitura no aparelho automatizado 

de análises bioquímicas, recebimento e leitura no aparelho de gasometria, análises 

de amostras de urina e líquidos cavitários, e observação na coleta para mielograma. 

Além disso, pode ser acompanhado três aulas juntamente aos alunos do curso de 

Medicina Veterinária, ministradas pela Professora Doutora Karina Keller, com os 

temas de Urinálise, Gasometria e Minerais. Além da rotina, também foi designado 

que ao fim do estágio fosse apresentado um caso clínico em forma de seminário 

para conclusão do mesmo. 
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Tabela 4 - Exames realizados no estágio curricular obrigatório no Laboratório Clínico Veterinário da 
UEL no período de 02/10/2017 a 30/10/2017. 

Atividades / Análises Quantidade 

 Cães Gatos Equinos 
Amostras para análises bioquímicas 277 43 3 

Urinálise 49 7 0 
Hemograma 373 49 2 

 Reação cruzada 7 3 0 
 Contagem de reticulócitos 35 5 0 

 Gasometria 13 5 0 
 Análise de líquidos cavitários 2 0 0 

 Mielograma 2 0 0 
 Pesquisa de células LE 1 0 0 

 
 

 
Hemograma: ao receber a amostra sanguínea no laboratório clínico, a 

mesma era avaliada quanto a presença de coágulos ou fibrinas. Os coágulos 

inviabilizam a análise da amostra, enquanto amostras com poucas fibrinas poderiam 

ser processadas, quando apresentavam grande quantidade de fibrinas, a amostra 

era coletada novamente. Seguido da avaliação da amostra, era realizado a 

confecção de um esfregaço sanguíneo que era corada com corante hematológico de 

rotina tipo Panótico Rápido para análise da morfologia celular de leucócitos, 

plaquetas e hemácias, utilizando a objetiva de 100x com óleo de imersão no terço 

final do esfregaço, onde também era realizada a contagem diferencial de leucócitos. 

O contador hematológico utilizado na UEL é o pocH-100iV Diff (Sysmex. 

Kobe, Japan). Esse contador de células realiza as contagens celulares por 

impedância, obtendo-se as concentrações de hemácias e leucócitos totais 

Hemoglobina, Volume Globular, VCM, CHCM e RDW, e os resultados de plaquetas 

são obtidos por contagem na lâmina do esfregaço sanguíneo. O volume corpuscular 

médio (VCM) é mensurado pela impedância e em conjunto com a concentração de 

hemácias é utilizado para determinar o volume globular (VG). A amplitude de 

distribuição eritrocitária (RDW) também é mensurada e o valor da concentração 

hemoglobínica corpuscular média (CHCM) é calculada. 

A contagem diferencial de leucócitos era realizada pela contagem de 100 

leucócitos independentemente do número total de leucócitos, diferenciando os 

leucócitos em neutrófilos jovens, neutrófilos maduros, linfócitos, monócitos, 

eosinófilos e basófilos. Juntamente com a contagem era realizada a análise 

morfológica dos leucócitos, observando alterações tóxicas, hipersegmentação de 

neutrófilos, linfócitos e monócitos ativados, e presença de inclusões. 
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Era realizado também a análise de alterações morfológicas de hemácias, 

sendo observada presença de poiquilócitos, anisocitose, policromasia, hipocromia e 

presença de hemoparasitas. 

A contagem de plaquetas era realizada pelo do valor médio de plaquetas em 

10 campos do esfregaço sanguíneo na região da monocamada com objetiva de 

imersão. Esse valor era então multiplicado pelo fator fixo de 15.000, e o resultado 

obtido era liberado como plaquetas/µL. 

As principais alterações morfológicas encontradas durante esse período 

foram anisocitose, hipocromia e poiquilocitose. 

Reticulócitos: para contagem de reticulócitos era realizada a diluição de 50 

µL de Azul Cresil Brilhante com 100 µL de sangue total devidamente 

homogeneizado. Essa diluição ficava em banho-maria por 15 min a 37ºC e então era 

confeccionado um esfregaço sanguíneo para contagem de reticulócitos. Os 

reticulócitos são hemácias imaturas que ao serem coradas pelo corante Azul Cresil 

Brilhante apresentam coloração arroxeada de ribossomos, mitocôndrias e outras 

organelas citoplasmáticas em forma de cordões ou pontilhados. A porcentagem de 

reticulócitos era calculada pela média de 15 campos do esfregaço sanguíneo e seu 

resultado multiplicado pela contagem total de eritrócitos. 

Urinálise: o exame de urina é dividido em análise física, química e 

sedimentoscopia. Para realização da urinálise, era aceita qualquer quantidade de 

urina, desde que contivesse mais que 1 mL de amostra. As amostras eram 

analisadas fisicamente pela verificação da densidade pelo refratômetro portátil 

(Planatec), analisando também a cor e aspecto da amostra. Posteriormente era 

realizado o exame químico com fitas reagentes Cral Sensi 10 que detecta presença 

de glicose, bilirrubina, urobilinogênio, leucócitos, sangue oculto, corpos cetônicos, 

proteína e pH. Em seguida a amostra era centrifugada em um tubo de ensaio a 

1.500 rpm por 6 min. O sobrenadante era descartado e o sedimento era utilizado 

para sedimentoscopia. Quando era solicitada a determinação da relação 

proteína/creatinina urinária (UPC), o sobrenadante era preservado para que essa 

análise fosse realizada pelo aparelho automático de análises bioquímicas. 

Na sedimentoscopia se analisa presença de cilindros, células epiteliais, 

hemácias, leucócitos, cristais, parasitos, fungos, ovos e bactérias na objetiva de 40x 

no microscópio. 
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Análise de líquidos cavitários (efusão): para a análise de efusão, a amostra 

era submetida à análise física e química da mesma forma que a urinálise. A 

celularidade do líquido era determinada pela contagem de hemácias e leucócitos 

utilizando a câmara de Neubauer, de forma similar à contagem sanguínea.  

A citologia era avaliada por uma lâmina confeccionada por citocentrifugação 

simples, corada em corante hematológico de rotina e avaliada em microscopia 

óptica. Amostras com baixa celularidade era realizada a centrifugação em 

citocentrífuga (350 rpm, 10 min). Amostras com média celularidade era realizado 

centrifugação simples (1.500 rpm, 6 min) em tubo de ensaio, o sobrenadante era 

descartado e o sedimento era avaliado após a confecção da lâmina. Amostra com 

celularidade alta era realizado um esfregaço direto por squash. Ao microscópio 

avaliava-se a citologia, quantidade de células, tipos celulares presentes, morfologia, 

presença de sangue, de parasitos, bactérias e células neoplásicas. 

Mielograma: O mielograma é solicitado para auxílio no diagnóstico de 

distúrbios na medula óssea dos animais como neoplasias, displasias ou aplasias 

medulares, intoxicações e até mesmo para o diagnóstico de enfermidades 

infecciosas. O material coletado era obtido por punção na crista ilíaca ou epífise de 

ossos longos dos animais. A punção era realizada com uma agulha própria para 

mielograma, pois facilita a coleta por ter maior calibre e resistência. Com o animal 

posicionado, favorecendo o acesso ao local escolhido para coleta, a agulha era 

inserida no osso do animal até que fosse possível sentir que tinha adentrado no 

espaço medular, e em seguida o material era aspirado. Após a punção o material 

era colocado em uma placa com anticoagulante EDTA e era realizada a 

homogeneização. Imediatamente após a coleta, era confeccionado lâminas com o 

material coletado. As lâminas de esfregaço eram confeccionadas por squash e 

coloração com o corante hematológico. Por meio da microscopia é analisada toda a 

citologia da medula, observando a celularidade, morfologia e realizando contagem 

diferencial, observando presença de células neoplásicas e agentes infecciosos. 

Pesquisa de células LE: Esse exame é solicitado quando há suspeita de 

lúpus, mas sem exames complementares, não exclui nem confirma o diagnóstico 

desta doença. A pesquisa de células LE é a pesquisa de leucócitos com inclusões 

esféricas e eosinofílicas presentes no sangue. Para isso eram coletados 9 mL de 

sangue do animal e coloca-se em banho-maria 37ºC por 24 horas para que ocorra 

coagulação. Após a coagulação, o sangue era passado e macerado em uma 
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peneira. O material obtido era então colocado em lâminas de microscopia e 

realizado um esfregaço. Esse esfregaço era corado com corante hematológico para 

posterior leitura no microscópio e pesquisa dos leucócitos com as inclusões. Se os 

leucócitos com essas características são encontrados, não se pode confirmar o 

diagnóstico de lúpus, assim como a ausência dessas células não exclui o 

diagnóstico. 

 

2.4 Avaliação pessoal 

O estágio realizado na UEL neste período trouxe muitas experiências boas 

através do bom convívio com os funcionários, residentes e professores e pelo 

conhecimento passado durante esse período. A estrutura do local é boa, a rotina é 

grande e a divisão de atividades me permitiu maior experiência e aprendizado.  
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