
246

Biológico, São Paulo, v.73, n.2, p.246-249, jul./dez., 2011

24ª RAIBRESUMO EXPANDIDO 112

PADRÃO HEMATOLÓGICO DE OVELHAS DA RAÇA MORADA NOVA ANTES DO PARTO

C.M.G. David, G.A.E. Parren, E.C.P. Nordi, M.A.S. Rua*, C.C.P. Paz, E.A. Cunha, R.L.D. Costa

Instituto de Zootecnia, Rua Heitor Penteado, 56, CEP 13460-000, Nova Odessa, SP, Brasil. E-mail: krol_mgd@
hotmail.com

RESUMO

A raça Morada Nova vem se destacando por se adaptar em condições climáticas e ser de peque-
no porte. Para uma melhor caracterização faz-se necessária a realização do padrão hematológico 
e determinação de alterações fisiológicas, principalmente durante a gestação. Além disso, existe a 
necessidade de estabelecer os parâmetros sanguíneos e conhecer os valores de referência para permitir 
distinguir situações patológicas, como anemias, distúrbios hemostáticos, leucemia e doenças hemo-
líticas. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi conhecer os parâmetros sanguíneos da raça 
Morada Nova no terço final da gestação. Esse experimento foi conduzido no Instituto de Zootecnia, 
SP, onde foram utilizadas 15 ovelhas da raça Morada Nova de 2 a 5 anos. As ovelhas receberam uma 
dieta balanceada contendo 3% de MS do peso vivo e 0,380 kg de concentrado (18%PB e 70%NDT), 
em sistema intensivo. Foram realizadas colheitas de sangue no início do experimento e a cada 14 
dias, durante os meses de julho e agosto de 2011, para determinação das análises de volume globu-
lar, proteína plasmática total, hemoglobina, fibrinogênio, volume corpuscular médio, hemoglobina 
corpuscular média, concentração de hemoglobina corpuscular média e contagem de leucócitos totais 
e eritrócitos. Foi realizada a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade. De modo geral, as médias de proteína plasmática total, fibrinogênio, leucócitos 
totais, volume corpuscular médio e hemoglobina corpuscular média não diferiram estatisticamente 
entre as coletas, com médias gerais de 6,3 ± 0,3 g/L, 0,3 ± 0,15 g/L, 6400 ± 1996,9 x106/L, 40,46 ± 8,6 
pg e 14,10 ± 2,9 pg, respectivamente,  enquanto que as médias de volume globular, hemoglobina e 
eritrócitos foram diferentes, entre, pelo menos, uma coleta, sempre com médias superiores próximas 
ao parto. Para as médias de concentração de hemoglobina corpuscular média, houve diferença ape-
nas nas coletas 1 e 2, com médias de 35,89 ± 2,1, 33,08 ± 1,4 e 35,30 ± 4,7 pg, respectivamente para as 
coletas 1, 2 e 3. Ovelhas da raça Morada Nova apresentam variações hematológicas nos parâmetros 
volume globular, fibrinogênio, hemoglobina, eritrócitos e concentração de hemoglobina corpuscular 
média, no período do terço final da gestação.
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ABSTRACT

STANDARD HAEMATOLOGICAL SHEEP BREED MORADA NOVA BEFORE CALVING.  
The Morada Nova sheep breed has been known for adapting to climate conditions and to 
be small. For a better characterization it is necessary to perform the standard blood count 
and determination of physiological changes, especially during pregnancy. In addition, there 
is the need for blood parameters and meet the benchmarks to distinguish among pathological 
conditions such as anemia, hemostatic disorders, leukemia and hemolytic diseases. In this 
light the purpose of this paper was to evaluate the blood parameters of the Morada Nova  
breed in the final third of pregnancy. This experiment was conducted at the Instituto de  
Zootecnia, SP, Brazil, and were valuated 15 sheep with age of 2 to 5 years. The ewes received a balanced 
diet containing 3% MS of body weight and 0.380 kg of concentrate (18% CP and 70% NDT) in intensive 
system. Blood samples were collected at baseline and every 14 days during the months of July and  
August 2011 to determine the analysis of cell volume, total plasma protein, hemoglobin, fibrinogen, mean  
corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin, concentration of mean corpuscular hemoglo-
bin, and total leukocytes and erythrocytes. It was performed analysis of variance and means were 
compared by Tukey test at 5% probability. Overall, the mean total plasma protein, fibrinogen, l 
eucocyte count, mean corpuscular volume and mean corpuscular hemoglobin did not differ between 
conditions, with overall averages of 6,3 ± 0,3 g/L, 0,3 ± 0,15 g/L, 6400 ± 1996,9 x 106/L, 40,46 ± 8,6 
pg and 14,10 ± 2,9 pg, respectively, while the mean cell volume, hemoglobin and red blood cells 
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INTRODUÇÃO

A raça Morada Nova é uma das principais raças 
nativas de ovinos deslanados do Nordeste do Brasil. 
São importantes em pequenas propriedades por se 
adaptarem às condições climáticas e serem de pe-
queno porte (Fernandes et. al., 2001). Dentre todas 
as informações para caracterização da raça, o padrão 
hematológico, está associado aos aspectos nutricio-
nais, sanitários e adaptativos (Gonzalez et al., 2000).

Durante a gestação ocorrem alterações fisiológicas 
e, consequentemente, nos parâmetros hematológicos. 
Além disso, alguns fatores podem influenciar nos ele-
mentos constituintes do hemograma que são: espécie, 
raça, sexo, idade, estado fisiológico, hora do dia, 
manejo e diferentes condições climáticas (Jain, 1993).

 Devido ao aumento da exploração intensiva 
dos animais de interesse zootécnico, são usados 
como referências para permitir distinguir situações 
patológicas, como anemias, distúrbios hemostáticos, 
leucemia e doenças hemolíticas (WOLF, 2005).

Devido à escassez de dados hematológicos dispo-
níveis na literatura, referentes à espécie ovina, raças 
específicas e, principalmente, estado fisiológico, o 
objetivo deste trabalho foi conhecer os parâmetros 
sanguíneos da raça Morada Nova antes do parto.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na Unidade de 
Ovinos do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 
de Zootecnia Diversificada (CPDZD), do Instituto de 
Zootecnia, em Nova Odessa, SP. A cidade está loca-
lizada a 22o42’ de latitude Sul e 47o 18’ de longitude 
Oeste, com tipo climático Cwa (santos et al., 1977), 
temperado seco no inverno e quente e chuvoso no 
verão. A precipitação pluviométrica média anual no 
município é de cerca de 1.270 mm.

Foram utilizadas 15 ovelhas da raça Morada 
Nova, com idades médias de 2 a 5 anos. As ovelhas 
permaneceram com o reprodutor, de mesma raça, 
nos meses de abril e maio de 2011, em sistema ex-
tensivo, em pastagens formadas com capim Aruana 
e Tanzânia (Panicum maximum). Trinta dias após o 
final da estação de monta foi realizado o diagnóstico 
de gestação por ultrassonografia transretal. Os ani-
mais permaneceram em sistema extensivo até o terço 
final de gestação (50-60 dias antes do parto), quan-
do, então, foram transferidos para um galpão com 

baia coletiva, em sistema intensivo, arraçoados com 
silagem de milho (3% de MS do peso vivo) e 0,380 
kg de concentrado (18%PB e 70%NDT), calculados, 
diariamente, para sobras entre 10 e 20%.

Foram realizadas colheitas de sangue nos meses 
de julho e agosto, a cada 14 dias, concomitante com a 
fase final de gestação. As amostras de sangue foram 
coletadas, por venopunção da jugular, em tubos a 
vácuo, de 5 ml, contendo  etilenodiaminotetracético 
potássico (EDTA), acondicionadas sob refrigeração e 
encaminhadas para o laboratório de hematologia do 
Instituto de Zootecnia para realização das análises de 
volume globular (VG) pelo método de centrifugação 
por micro-hematócrito, proteína plasmática total 
(PPT) por refratometria, fibrinogênio (Fib), hemoglo-
bina (Hb) pelo método de cianometahemoglobina, e 
através das taxas de hemoglobina foram calculados 
volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina cor-
puscular média (HCM), concentração de hemoglobi-
na corpuscular média, e contagem de leucócitos totais 
(Leuc) e eritrócitos (Erit) em câmaras hematimétricas 
de Neubauer, pela técnica de schalm; carrol (1986).

As variáveis analisadas foram: volume globular, 
proteína plasmática, fibrinogênio, hemoglobina, 
leucócitos totais e eritrócitos. Foi realizada a norma-
lidade dos dados (Proc Univariate do programa do 
SAS versão 9.2) e, posteriormente, realizada a análise 
de variância e o teste de médias, considerando as 
coletas (SAS, 2008).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As médias dos resultados de volume globular 
(VG), proteína plasmática total (PPT), fibrinogênio 
(Fib), hemoglobina (Hb), leucócitos totais (Lt) e eritró-
citos (Erit), volume corpuscular médio (VCM), hemo-
globina corpuscular média (HCM) e concentração de 
hemoglobina corpuscular média (CHCM), de ovelhas 
da raça Morada Nova, no terço final de gestação, de 
acordo com as coletas, são apresentadas na Tabela 1.

As médias de VG foram, respectivamente, 27,8 ± 
3,5%, 29,2 ± 2,8% e 32,2 ± 3,4% para as coletas 1, 2 e 
3. Observa-se, portanto, um aumento na média da 
última coleta (P < 0,05), em relação às duas primeiras, 
as quais foram semelhantes entre si (p > 0,05).

As coletas 1, 2 e 3, apresentaram, respectivamente, 
médias de Hb de 9,97 ± 1,3, 9,66 ± 1,1 e 11,43 ± 2,1 
g/L, as quais foram semelhantes nas coletas 1 e 2 e  
diferiram da coleta 3.

were different between at least one collection, always with an average delivery close to the top. the 
mean corpuscular hemoglobin concentration mean, the only difference was in collection 1 and 2, 
averaging of 35,89 ± 2,1, 33,08 ± 1,4 and 35,30 ± 4,7 pg, respectively for samples 1, 2 and 3. Morada 
Nova sheep have variations in hematological parameters packed cell volume, fibrinogen, hemoglobin, 
and erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration, during the final third of pregnancy.
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De acordo com Garcia-navaro (2005), o vo-
lume globular é um índice que mede a porcen-
tagem de sangue ocupada por eritrócitos, sendo 
30% do conteúdo do eritrócito preenchido por 
hemoglobina, sendo os eritrócitos responsáveis 
pelo transporte de oxigênio em animais (KraJni-
caKova, 1997).

Para a variável eritrócitos, as médias foram, res-
pectivamente, 6,83 ± 1,6 x 1012/L, 6,84 ± 0,9 x 1012/L, 
8,84 ± 1,3 x 1012/L, para as coletas 1, 2 e 3. De acordo 
com os resultados apresentados na tabela, observa-se 
que não houve diferença estatística entre as coletas 1 
e 2; no entanto, as duas primeiras coletas diferiram da 
coleta mais próxima ao parto (coleta 3), com médias 
superiores nessa última.

Segundo FortaGne; schaFer (1989) durante o 
periparto de várias espécies como éguas, porcas, 
ovelhas, cabras e cadelas, os eritrócitos diminuem 
gradualmente durante a gestação, aumentando no 
periparto.

As médias de proteína plasmática total e Fib não 
diferiram entre as coletas (P > 0,05), apresentando 
médias gerais de 6,3 ± 0,3 g/L e 0,3 ± 0,15 g/L, res-
pectivamente.

De acordo com Fan; oliveira (1980), o fibrino-
gênio pode ser rotineiramente usado para a con-
firmação de diagnósticos de certas enfermidades 
da coagulação do sangue e para evidenciação de 
processos inflamatórios. 

Não houve diferença estatística das médias de Lt 
entre as três coletas (P > 0,05), com a média superior 
e inferior equivalente a 7540,0 ± 2676,0 x 106/L (coleta 
1) e 6253,3 ± 1144,4 x 106/L (coleta 3). 

Jain (1993) afirmou que com o avanço da gestação 
ocorre um aumento nos parâmetros da série leucoci-
tária, o qual é normalizado alguns dias após o parto.

As médias de VCM e HCM não apresentaram 
diferença estatística quando comparadas entre as 
três coletas (P > 0,05).

As médias de CHCM obtidas na coleta 1 e 2  foram 
diferentes entre si (P < 0,05), sendo que a média 
da coleta 1 foi superior às encontradas na coleta 
2 (35,89 ± 2,1% e 33,08 ± 1,4%, respectivamente). 
A média da coleta 3 não diferiu das demais (P > 
0,05).

CONCLUSÃO

Ovelhas da raça Morada Nova apresentam varia-
ções hematológicas nos parâmetros volume globular, 
fibrinogênio, hemoglobina, eritrócitos e concentração 
de hemoglobina corpuscular média, no período do 
terço final da gestação.
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Tabela 1 - Médias e desvios-padrão de parâmetros hematológicos, em ovelhas da raça Morada Nova, no terço final da gestação.

Coletas VG (%) PPT (g/L) Fib (g/L) Hb (g/L) Lt (x106/L)
Erit 

(x1012/L)
VCM (fL) HCM (pg) CHCM (%)

1 27,80 ± 3,5a 6,12 ± 0,5a 0,38 ± 0,16a 9,97 ± 1,39a 7540,0 ± 2676,0a 6,83 ± 1,62a 42,89 ± 12,9a 15,27 ± 3,9a 35,88 ± 2,0a

2 29,20 ± 2,8a 6,30 ± 0,34a 0,27 ± 0,15a 9,66 ± 1,10a 6626,6 ± 1767,1a 6,84 ± 0,95b 43,15 ± 5,0a 14,28 ± 1,8a 33,08 ± 1,4b

3 32,26 ± 3,4b 6,34 ± 0,23a 0,31 ± 0,15a 11,43 ± 2,14b 6253,3 ± 1144,4a 8,84 ± 1,37b 36,90 ± 3,6a 13,01 ± 2,0a 35,30 ± 4,6ab

Média 29 ± 3,7 6,3 ± 0,3 0,3 ± 0,15 9,8 ± 1,7 6400 ± 1996,9 7,49 ± 1,6 40,46 ± 8,6 14,10 ± 2,90 34,41 ± 3,2
Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna diferem entre si estatisticamente pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
volume globular =VG; proteína plasmática total =PPT; fibrinogênio =Fib; hemoglobina=Hb; leucócitos totais =Lt;  eritrócitos=Erit;  volume corpuscular 
médio = VCM; concentração de hemoglobina corpuscular média = CHCM; hemoglobina corpuscular média = HCM.
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