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RESUMO 
 
 Os quelônios são considerados como uma das espécies mais antigas de 
repteis. São divididos em duas sub-ordens, Cryptodira e Pleurodira, e no Brasil 
são descritas aproximadamente 35 espécies. As análises laboratoriais são muito 
importantes na rotina clínica, podendo auxiliar na avaliação do estado de saúde 
de quelônios bem como na sua terapêutica. Este trabalho descreve e avalia os 
parâmetros hematológicos e bioquímicos de quelônios atendidos no Setor de 
Animais Silvestres do Hospital Veterinário da Universidade de Brasília, além de 
realizar pesquisa de hemoparasita nessas amostras. Foram analisadas 
amostras biológicas de oito animais, pertencentes a três espécies distintas de 
quelônios: Trachemys dorbigni, Chelonoides carbonaria e Phrynops geoffroanus. 
Foram observadas alterações como anemia, leucocitose, principalmente, por 
heterofilia e hipoalbuminemia. Conhecer quais são os valores de normalidade 
para os exames permite identificar quando os quelônios se encontram com o seu 
estado de saúde alterado permitindo assim uma melhor abordagem diagnostica 
e terapêutica. 
 
Palavras-chave: Quelônios, Hemograma, Bioquímicos 
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ABSTRACT 
 

Chelonians are considered to be one of the oldest species of reptiles. They 
are divided into two sub-orders, Cryptodira and Pleurodira, and in Brazil 
approximately 35 species are described. Laboratory analyzes are very important 
in the clinical routine, and can assist in the assessment of the health status of 
turtles as well as in their therapy. This work describes and evaluates the 
hematological and biochemical parameters of turtles treated at the Wild Animal 
Sector of the Veterinary Hospital of the University of Brasilia, in addition to 
conducting hemoparasite research in these samples. Biological samples from 
eight animals were analyzed, belonging to three different species of turtles: 
Trachemys dorbigni, Chelonoides carbonaria and Phrynops geoffroanus. 
Changes such as anemia, leukocytosis mainly due to heterophilia and 
hypoalbuminemia were observed. Knowing what the normal values for the exams 
allows to identify when the turtles are in an altered state of health, also helps on 
a better diagnostic and therapeutic approach. 
 
 
Keywords: Chelonian, Blood count, Biochemicals 
 
 
 
 
 
 
  



1 
 

1. Introdução 
 

Os quelônios (Testudines) são considerados como as espécies mais 
antigas de repteis, tendo sua existência datada em aproximadamente 200 
milhões de anos, e são divididos em duas sub-ordens, os Cryptodira e os 
Pleurodira (CARVALHO, 2016). No Brasil existem aproximadamente 35 
espécies de quelônios, equivalentes a cerca de 11% da fauna mundial 
(CARVALHO et. al., 2017; PICELLI et. al., 2015; ÚNGARI, 2017). As espécies 
de quelônios, podem ser terrestres, marinhas e de água doce (CARVALHO et. 
al., 2017; ÚNGARI, 2017). 

A avaliação dos parâmetros hematológicos e bioquímicos é muito 
importante para avaliação clínica de repteis, contudo, a sua aplicação depende 
da validação de intervalos de referências para as diferentes espécies que 
existem. O uso dos parâmetros sanguíneos na avaliação das condições de 
saúde dos repteis é um grande desafio, pois esses animais estão expostos a 
fontes de variação inerente e que causam confusão a sua avaliação 
(SCHEELINGS & RAFFERTY, 2012). 

Os repteis estão constantemente expostos a hemoprotozoários em seus 
habitats naturais (HILI, 2020) e pouco se conhece acerca da sua patogenia nas 
espécies de quelônios brasileiros (PESSOA, 2015).  
 Este trabalho tem por objetivo descrever e avaliar os parâmetros 
hematológicos e bioquímicos de quelônios atendidos no Hospital Veterinário, 
além de verificar se esses animais apresentam algum tipo de parasitemia. 
 

2. Revisão de Literatura 
2.1. Características dos quelônios 

 
Os quelônios pertencem a ordem Testudines, ou também chamada de 

Chelonia, e são considerados os répteis mais antigos (CARVALHO, 2017 et. al.; 
ÚNGARI, 2017). Esta ordem possui duas sub-ordens, os Cryptodira e os 
Pleurodira. A diferenciação entre estas duas sub-ordens está na maneira que 
estes animais retraem o pescoço para dentro do casco, sendo que os animais 
pertencentes a Cryptodira retraem o pescoço verticalmente em forma de “S” e 
são encontrados nos Hemisférios Sul e Norte e na África, enquanto os Pleurodira 
retraem o pescoço lateralmente, sendo encontrados apenas na América do Sul 
(CARVALHO et. al., 2017). 

O corpo dos quelônios é protegido por casco que varia de tamanho e 
forma de acordo com gênero, espécies e sub-espécies (ÚNGARI, 2017). Estes 
animais possuem tamanhos variados, podendo ter de 10cm a 120cm de 
comprimento (CARVALHO et. al., 2017), e apresentam um bico córneo que 
permite a dilaceração do alimento (CARVALHO et. al., 2017).  
 Esses animais possuem padrões comportamentais baseados nos fatores 
ambientais, como a qualidade e temperatura da água, solo e ar, que irão moldar 
as suas características de alimentação, reprodução e desenvolvimento 
(CARVALHO et. al., 2017). Eles podem ser carnívoros, herbívoros ou onívoros, 
onde podem ter hábitos de dar o bote nas presas e/ou serem oportunistas 
alimentares ao ingerir frutas caídas, sendo esse hábito alimentar também 
influenciado pela idade do animal (CARVALHO et. al., 2017; ÚNGARI, 2017). 
Sua alimentação inclui vegetais, pequenos invertebrados e vertebrados 
(ÚNGARI, 2017). 
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2.2. Características Hematológicas 

 
A avaliação hematológica é muito importante pois auxilia o clínico nos 

diagnósticos de alterações como anemia, doenças inflamatórias, parasitemia e 
alterações hemostáticas, além de ajudar na avalição terapêutica (SILVA, 2011; 
HURTADO, 2018; SANTOS, 2011; TESSEROLLI, 2004). 

A quantidade de sangue que pode ser colhida dos repteis em geral 
depende de dois fatores, condições de saúde e tamanho do animal, assim a 
quantidade a ser colhida pode variar de 5 a 8% do peso corporal do animal 
(TESSEROLLI, 2004). Normalmente recomenda-se usar heparina como 
anticoagulante para a colheita do sangue de quelônios, tanto para realização do 
hemograma quanto análises bioquímicas, mesmo havendo afirmações de que a 
heparina sódica altera os valores de sódio plasmático, o que não é observado 
na rotina quando não é usado uma grande quantidade desse anticoagulante 
(INNIS & KNOTEK, 2020). O EDTA, anticoagulante de eleição para outras 
espécies, costuma levar a hemólise em algumas espécies de quelônios, como é 
o exemplo da espécie Apalone spinifera (HURTADO, 2018; INNIS & KNOTEK, 
2020). 

Recomenda-se que as amostras coletadas para análises bioquímicas 
sejam centrifugadas e o plasma/soro seja separado das células, e 
preferencialmente essas amostras sejam processadas o mais breve possível, 
caso contrário deverá ser armazenada sob refrigeração ou congeladas a 
depender do tempo que levará para serem processadas (INNIS & KNOTEK, 
2020). 

Infelizmente existem poucos estudos a respeito do significado clínico das 
alterações dos parâmetros bioquímicos em repteis, devido a isso, normalmente 
a sua avaliação segue a mesma linha de raciocínio das interpretações em 
mamíferos, só que levando em consideração fatores externos, como condições 
ambientais. Apesar de existir alguns relatos de valores de referência para esses 
testes em repteis, ainda existem algumas dúvidas acerca da confiabilidade 
desses intervalos de referências (NUNES JUNIOR,2017). 

A enzima Aspartato Aminotransferase (AST) e o Desidrogenase láctica 
(LDH) possui atividade muito elevada na presença de eritrócitos de repteis, 
contudo, essa informação ainda não foi comprovada para as espécies de 
quelônios. Além disso, é descrito que a hemólise pode levar ao aumento da 
atividade de Alanina Aminotransferase (ALT) e LDH, assim como o aumento das 
concentrações de potássio, fosforo e proteína total em repteis. Os quelônios não 
podem sofrer jejuns prolongados, pois pode acarretar em alteração nos 
resultados dos bioquímicos, o mesmo não é observado caso a coleta seja 
realizada pós-prandial (INNIS & KNOTEK, 2020). 

A produção das células sanguíneas nos repteis ocorre na medula óssea, 
entretanto o baço e o fígado podem assumir essa função quando necessário 
(SILVA, 2011; TESSEROLLI, 2004). Como todos os outros animais vertebrados, 
os quelônios possuem três tipos de células sanguíneas: as células vermelhas, 
também chamadas de eritrócitos ou hemácias; as células brancas, denominadas 
de leucócitos; e os trombócitos (SILVA, 2011; HURTADO, 2018). 
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2.2.1. Morfologia das células 
 

Os eritrócitos maduros são grandes e de formato elíptico, normalmente 
possuem um núcleo oval centralizado com cromatina espessa e densamente 
granular, o citoplasma é róseo (SILVA, 2011; HURTADO, 2018). Devido ao fato 
de serem nucleadas, possuem a capacidade de realizar mitoses na corrente 
sanguínea o que lhes permite uma vida útil mais longa que as hemácias 
anucleadas dos mamíferos (SILVA, 2011). Hemácias imaturas às vezes podem 
aparecer no sangue circulante, essas células possuem formato irregular, com 
núcleo centralizado, citoplasma basofílico e são menores que as células 
maduras (HURTADO, 2018). SANTOS (2011) descreve que os eritrócitos 
maduros apresentavam tamanho, forma e coloração homogêneas indicando 
ausência de poiquilocitose. Os eritrócitos eram tipicamente ovais com núcleo 
central e alongado, apresentando polos arredondados, o núcleo tinha cromatina 
densa com coloração azul ao roxo escuro, o citoplasma era abundante e 
acidofílico onde a cor variava do laranja ao rosa. 

Os trombócitos são células com o formato elíptico que possuem núcleo 
basofílico com cromatina densa e citoplasma escasso, sendo células menores 
que as hemácias (SILVA, 2011). Os trombócitos descritos no trabalho de 
SANTOS (2011) eram menores que as demais células visualizadas e seu 
formato variava do elipsóide ao circular. Apresentavam citoplasma escasso, sem 
presença de grânulos e levemente acidofílico com a cor variando do hialina ao 
rosa claro. O núcleo era excêntrico, geralmente acompanhando o formato da 
célula, no qual variava de oval a redondo, a cromatina era densa e a cor azul 
claro a roxa. Devido ao seu tamanho e o escasso citoplasma, essas células 
costumam serem confundidas com os linfócitos (SANTOS, 2011). Os 
trombócitos possuem múltiplas funções, podendo participar de processos 
inflamatórios ao promover a fagocitose e atuam nos processos de coagulação 
(SILVA, 2011). 
 Os leucócitos são células nucleadas que atuam na defesa do organismo 
e são classificados em: 

v Monócitos → células grandes que possuem núcleo redondo ou 
indentado com cromatina condensada e citoplasma azul-cinzenta, 
podendo conter vacúolos ou granulações (SILVA, 2011; 
HURTADO, 2018); 

v Linfócitos → possuem tamanhos variados, mas são menores que 
os monócitos, núcleo redondo, compacto e grande, e um 
citoplasma ligeiramente basofílico (SILVA, 2011; HURTADO, 
2018). Os linfócitos descritos por SANTOS (2011) eram menores 
que as hemácias com seu formato variando de redondo a amorfo, 
apresentavam pouco citoplasma basofílico de coloração azul claro, 
o núcleo era largo e centralizado; 

v Heterofilos → são células acidófilas que possuem grânulos no 
citoplasma no formato de bastões e o núcleo é periférico podendo 
ser lobado ou bilobado, são células análogas aos neutrófilos 
(SILVA, 2011; HURTADO, 2018). SANTOS (2011) descreveu essa 
células como grandes, muitas vezes maiores que as hemácias, de 
forma circular e com grânulos fusiformes brilhantes de coloração 
variando do alaranjado ao rosa, ao qual ficavam distribuídos no 
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citoplasma, o núcleo era excêntrico, redondo a oval de cor azul 
clara, as vezes apresentando segmentação; 

v Eosinófilos → também são células acidófilas, contudo os grânulos 
citoplasmáticos possuem formato esférico, o núcleo tem formato 
simples ou bilobado e é periférico (SILVA, 2011; HURTADO, 2018). 
SANTOS (2011) relatou que essas células eram redondos e tinha 
tamanho variado, mas eram menores que os heterofilos, e de 
formando variando do redondo ao oval, apresentava citoplasma 
abundante com grânulos redondos acidofílicos de coloração 
alaranjada a rosa, o núcleo era azul claro com formato redondo a 
oval posicionado no centro da célula; 

v Basófilos → são células pequenas e esféricas, seu tamanho varia 
de 7 a 20µm, possuem núcleo segmentado e grânulos 
citoplasmáticos basofílicos e metacromáticos de formato esférico 
que geralmente dificulta a visualização do núcleo (SILVA, 2011; 
HURTADO, 2018). SANTOS (2011) descreveu essas células como 
apresentando tamanho variado e de formato redondo, o citoplasma 
era abundante com muitos grânulos esféricos basofílicos de cor 
roxa, os núcleos eram redondos e excêntricos e normalmente eram 
cobertos pelos grânulos, inviabilizando a sua visualização; 

v Azurófilos → têm o formato irregular, núcleo em formato oval, o 
citoplasma é abundante e basofílico com granulações róseas 
semelhante a uma poeira. Segundo SANTOS (2011) essas células 
tinham tamanhos e forma variada, o citoplasma variava do azul 
claro ao escuro e apresentavam grânulos azurofílicos, o núcleo era 
grande e excêntrico, variando do redondo ao oval. Os azurófilos 
são encontrados em repteis (SANTOS, 2011; SANTOS et. al., 
2011; ARIKAN & ÇİÇEK, 2014; TESSEROLLI, 2004; BRITES, 
2002; SCHALM’S, 2010), sendo descritos em cobras, lagartos e 
crocodilos, e ocasionalmente, em quelônios (SANTOS et. al., 2011; 
ARIKAN & ÇİÇEK, 2014). Inicialmente foi descrito por Frye em 
1973 e recebeu o nome de neutrófilos azurófilos (TESSEROLLI, 
2004). A sua origem vem sendo constantemente debatida, sendo 
que alguns pesquisadores contam essas células como monócitos 
(SCHALM’S, 2010) e outros as contam separadamente 
(SCHALM’S, 2010; INNIS & KNOTEK, 2020), mas também existem 
trabalhos relatam apenas azurófilos em vez dos monócitos (INNIS 
& KNOTEK, 2020). Alguns autores consideram os azurófilos 
células semelhantes aos monócitos enquanto outros os definem 
como um tipo de monócitos (BERGAMINI. 2011; SANTOS, 2011; 
SANTOS et. al., 2011; INNIS & KNOTEK, 2020). 

Os leucócitos de repteis costumam causar um dilema durante o 
diagnóstico devido a sua variação morfológica entres as diferentes espécies. 
Devido a isso, é comum ocorrerem enganos durante a classificação dos tipos 
celulares dos repteis, como no caso dos eosinófilos da espécie Chelonia mydas, 
que apresenta duas características morfológicas de eosinófilo e que vem sendo 
erroneamente classificadas como neutrófilos (SCHALM’S, 2010).  
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2.2.2. Valores dos parâmetros hematológicos  
 
 DOS SANTOS (2011) realizou estudos com 3 jabotis adultos de cativeiro 
no CASIB, Foz do Iguaçu-PR, no qual obteve os seguintes valores de parâmetros 
hematológicos (Tabela 1):  
 
Tabela 1: Valores de Referência para hemograma de Jaboti (Geochelone sp.) em cativeiro. 

Parâmetros Valores 
Hematócrito (%) 20-33 
Hemácias (𝟏𝟎𝟔/𝒎𝒎𝟑) 0,46-0,72 
HgB (g/dl) 8,7-11,8 
VCM (fl) 446-468 
HCM (pg) 116-172 
CHCM (%) 23-37 
Leucócitos (𝟏𝟎𝟑/𝒎𝒎𝟑) 5,2-10,7 
Heterófilo 1297,2-7662,8 
Linfócitos 1246,43-2453,57 
Monócitos 135,43-664,57 
Eosinófilo 0- 57,73 
Basófilo 143,42-276,58 

Fonte: Dos Santos, 2011. 
HgB = Hemoglobina; VCM = Volume Corpuscular Médio; HCM = Hemoglobina Corpuscular Média; CHCM = Concentração de 
Hemoglobina Corpuscular Média. 

 
 SANTOS (2011) realizou estudos com 128 espécimes de Podocnemis 
expansa (Tartaruga-da-Amazônia) de ambos os sexos e em diferentes fases de 
crescimento, no qual classificou como recém-eclodidos, imaturos e maduros, seu 
estudo chegou aos seguintes parâmetros hematológicos (Tabela 2): 
 
Tabela 2: Intervalo de referência estabelecida para o eritrograma de recém-nascidos e machos 
e fêmeas imaturos e maduros de Podocnemis erythrocephala coletados no Arquipélago de 
Mariuá, médio Rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil. 

 
Parâmetros 

Recém-
Eclodido 

(n=25) 

♂ Imaturo 
(n=5) 

♂ Maduro 
(n=63) 

♀ Imaturo 
(n=25) 

♀ Maduro 
(n=10) 

HCT (%) 14,1-16,5 18,5-22,6 20,5-22,7 18,6-21,5 20,1-24,8 
HgM (g/dl) 4,22-5,2 4,65-6,18 6,03-6,72 5,09-6,06 5,23-6,92 
RBC (milhões/µl) 0,33-0,43 0,29-0,55 0,42-0,46 0,38-0,45 0,36-0,46 
VCM (fl) 318,9-508,3 378,3-

616,1 
419,3-
539,3 

375,7-523,0 400,0-
560,9 

CHCM (%) 27,3-29,8 23,3-30,6 28,4-30,2 26,4-29,3 23,9-30,2 
HCM (pg) 103,9-139,2 91,8-175,6 136,1-

149,4 
115,5-142,2 109,4-

159,3 
Fonte: Santos, 2011 
HCT = Hematócrito; HgM = Hemoglobina; RBC = Red Blood Cell (Células Vermelhas do Sangue); VCM = Volume Corpuscular Médio; 
CHCM = Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média; HCM = Concentração de Hemoglobina Corpuscular; n = número de 
espécimes; ♀ = Fêmeas; ♂ = Machos. 

  
SANTOS et. al (2009) realizou um levantamento dos parâmetros 

hematológicos de 60 tartarugas marinhas juvenis selvagens da espécie Chelonia 
mydas (Tartaruga Marinha) provenientes do Parque Nacional Marinho de 
Fernando de Noronha, estado de Pernambuco. Seus achados foram o seguinte 
(Tabela 3): 
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Tabela 3: Valores de referência para eritrócitos (n=60) e leucograma (n=59) de Chelonia mydas, 
juvenis, selvagens aparentemente sadias do Arquipélago de Fernando de Noronha, 
Pernambuco, Brasil, 2003. 

Parâmetros Valores 
Hematócrito (%) 25,1-32,9 
Hemácias (x𝟏𝟎𝟔/µ𝒍) 0,320-0,478 
Hemoglobina (g/dl) 8-12 
VCM (fl) 619,3-867,1 
HCM (pg) 198,7-312,5 
CHCM (%) 29-39,8 
Leucócitos (/µl) 1633-5474 
Heterófilos (/µl) 1014,7-2838,7 
Linfócitos (/µl) 281,4-1144,2 
Monócitos (/µl) 0-834,3 
Eosinófilos (/µl) 135,9-1015,9 
Basófilos (/µl) 0-21,3 
Trombócitos (/µl) 10883,6-30187 

Fonte: SANTOS et. al ,2009. 
VCM = Volume Corpuscular Médio; HCM = Hemoglobina Corpuscular Média; CHCM = Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média. 
 

BERGAMINI (2011) realizou um estudo com três indivíduos clinicamente 
saudáveis da espécie Geochelone carbonaria (Jaboti) onde foi feito coletas no 
mês de janeiro e no mês de julho de modo a fazer uma comparação nas 
variações hematológicas que poderiam vir a ocorrer devido a variações sazonal. 
A avaliação dos esfregaços sanguineos das 6 amostras coletadas não 
demonstram nenhuma alteração. Os dados encontrados estão disponíveis na 
Tabela 4. 
 
Tabela 4: Resultados dos exames hematológicos dos animais pesquisados. 

Parâmetros Janeiro Julho Média Total 
Hematócrito (%) 23,54-30,46 14,01-27,33 17,95-29,71 
Hemácias (x𝟏𝟎𝟔/µ𝒍) 0,32-0,62 0,35-0,61 0,36-0,60 
Hemoglobina (g/dl) 9,17-12,77 3,85-5,75 4,26-11,5 
VCM (fl) 407,32-824,54 383,02-461,58 348,03-690,21 
CHCM (%) 38,79-42,21 20,67-27,51 22,99-41,61 
Leucócitos (/µl) 3.883,25-9.138,75 3.340,4-3.824,94 2.732,08-7.361,58 
Heterófilos (/µl) 1.183,95-4.343,39 1.394,53-1.640,81 928,22-3.353,12 
Linfócitos (/µl) 453,3-4.633,36 1.345,45-1.741,89 607,25-3.479,75 
Monócitos (/µl) 236,69-595,31 48,08-146,41 46,22-467,12 
Eosinófilos (/µl) 0-519,38 212,49-468,17 87,03-492,31 
Basófilos (/µl) 117,64-530,36 30,16-137,84 15,66-392,34 
Trombócitos (/µl) 3.684,33-7.356,33 2.747,05-5.068,95 3.080,96-6.347,38 
PPT (g/dl) 4,4-5,3 3,0-4,4 3,4-5,1 
Fonte: BERGAMINI, 2011. 
VCM = Volume Corpuscular Médio; CHCM = Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média; PPT = Proteína Plasmática Total 

 
 STEIN et. al. (2015) realizou um levantamento do perfil hematológico a 
partir da avaliação de amostras de 29 animais da espécie Trachemys dorbigni 
(Tigre d’Água), todos clinicamente saudáveis, provenientes do Rio Grande do 
Sul. Eles fizeram coletas em 14 animais no mês de janeiro, correspondendo ao 
verão, e coletas em outros 15 animais no mês de agosto, para representar as 
amostras do inverno. Os achados desse estudo encontram-se na Tabela 5. 
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Tabela 5: Perfil hematológico de tigre d’água (Trachemys dorbigni) de uma população do Rio 
Grande do Sul. 

Parâmetros Verão Inverno 
Hematócrito (%) 15,22-22,36 12,86-23,86 
Hemácias (x𝟏𝟎𝟔/µ𝒍) 0,32-0,53 0,286-0,488 
Hemoglobina (g/dl) 3,81-4,99 2,91-4,99 
VCM (fl) 342,57-543,05 411,58-564,04 
CHCM (%) 21,52-25,86 18,33-21,65 
Leucócitos (/µl) 2.681,16-6.104,56 3.554,13-6.588,73 
Heterófilos (/µl) 211,98-981,6 206,46-1.413,54 
Linfócitos (/µl) 153,81-867,61 293,56-707,86 
Monócitos (/µl) 126,74-464,68 30,58-515,84 
Eosinófilos (/µl) 1.145,93-2.816,93 1.229,62-3.353,24 
Basófilos (/µl) 500,28-2.159 556,92-1.835,22 
Fonte: STEIN et. al., 2015 
VCM = Volume Corpuscular Médio; CHCM = Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média. 

 
 FERRONATO (2008) realizou um estudo com 102 animais da espécie 
Phrynops geoffroanus (Cágado de Barbicha), sendo 22 fêmeas e 29 machos do 
rio Piracicaba, 18 fêmeas e 24 machos do ribeirão Piracicamirim, e 9 machos do 
Parque Zoológico de São Paulo, sendo que as coletas do sangue ocorreram 
entre maio a outubro. Os resultados da amplitude e variação dos parâmetros 
hematológicos citados no trabalho encontra-se na Tabela 6. 
 
Tabela 6: Perfil hematológico de cágado Phrynops geoffroanus no rio Piracicaba, ribeirão 
Piracicamirim e na Fundação Parque Zoológico de São Paulo. 

Parâmetros Piracicaba 
♀ 

Piracicaba 
♂ 

Piracicamirim ♀ Piracicamirim ♂ Zoológico ♂ 

Hct (%) 13-32 14-30 15-32 12-32 13-31 
Hem. (x𝟏𝟎𝟔/
µ𝒍) 

0,21-0,87 0,25-0,86 0,10-0,66 0,24-0,66 0,25-0,52 

HgB (g/dl) 3,2-7,8 2,8-9,5 3,3-7,1 2,9-11,2 4,6-7,1 
VCM (fl) 241,3-628,5 215,1-756,7 418,1-1500 400-1000 371,4-866,6 
CHCM (%) 16,6-39 13,3-51,1 19,5-26,6 17,8-41,4 28,3-11,6 
Leucócitos 
(𝒙𝟏𝟎𝟑/µl) 

1,5-15 1,5-12 1,5-15 3-16 1-14 

Heterófilos 
(𝒙𝟏𝟎𝟑/µl) 

0,2-7,5 0,3-7,2 0,5-8,7 0,4-7 0,1-8,8 

Linfócitos 
(𝒙𝟏𝟎𝟑/µl) 

0,8-6,2 0,7-7 0,5-5,6 0,6-6,4 0,3-3,3 

Monócitos 
(𝒙𝟏𝟎𝟑/µl) 

0-0,7 0-0,4 0-1,2 0-1,4 0,03-0,8 

Eosinófilos 
(𝒙𝟏𝟎𝟑/µl) 

0,2-1,8 0,1-2,9 0,2-2,5 0,1-3,3 0,1-1,1 

Basófilos 
(𝒙𝟏𝟎𝟑/µl) 

0,07-1,0 0,05-1,2 0,05-1,8 0-1,1 0,06-1,2 

PPT (g/dl) 3,8-8,4 3,4-9,2 3,9-7,8 3,6-11,2 6,2-9,8 
Fonte: FERRONATO (2008) 
Hct = Hematócrito; Hem = Hemácia; HgB = Hemoglobina; VCM = Volume Corpuscular Médio; CHCM = Concentração de Hemoglobina 
Corpuscular Média; PPT = Proteína Plasmática Total 
 

2.3. Hemoparasitas 
 

Os répteis são comumente infectados por hemoparasitas (JOHNSTON, 
1975) e existem poucas informações a respeito das interações parasito-
hospedeiros em quelônios e o pouco que se sabe baseia-se em estudos 
biológicos e taxonômicos, e o conhecimento sobre os efeitos clínicos dessa 
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interação é escassa e incompleto (BARDI et. al., 2019). Os quelônios podem ser 
parasitados por hemoprotozoários tanto intra quanto extracelularmente, 
existindo relatos de parasitemia por espécies como Trypanosoma, 
Haemogregarina, Hepatozoon, Chelonoplasma entre outras (BRITES, 2002).  

As hemogregarinas são os hemoprotozoários (NETHERLANDS, 2018) 
mais frequentemente encontrados como agentes causadores de infecções em 
repteis, pois estão amplamente distribuídos (HILI, 2020; PICELLI et. al, 2015; 
BRITES, 2002). Pertencem a ordem Adeleorina, a qual é composta por quatro 
famílias: Dactylosomatidae, Haemogregarinidade, Hepatozoidae e Karyolysidae 
(NETHERLANDS, 2018). Com base nas características de vetores e ciclo de 
desenvolvimento as infecções de quelônios ocorrem por espécies do gênero 
Haemogregarina (HILI, 2020). O termo “hemogregarina” costuma ser usado para 
relatar a presença de hemoparasitas pertencentes tanto da subordem Eimeriina 
quanto Adeleina (PESSOA, 2015). 

A identificação das hemogregarinas pode ser feita pela visualização de 
gametócitos intracitoplasmáticos durante a leitura do esfregaço sanguineo. 
Contudo a diferenciação com base na visualização microscópica dos 
gametócitos presentes no citoplasma dos eritrócitos ou dos esquizontes nos 
tecidos não é muito fácil (CAMPBELL, 2006).  Sendo assim, a identificação 
passou a ser realizada baseada na associação do estudo molecular com a 
morfologia do parasito (HILI, 2020). 

A transmissão dos hemoparasitas ocorre durante o repasto do vetor, que 
ao utilizar seu aparelho bucal especializado para penetrar a camada epidérmica 
e se alimentar de sangue, pode se contaminar com o sangue infectado do 
hospedeiro e assim transmitir a outro hospedeiro (O’DONOGHUE, 2017). 
 

3. Materiais e Métodos 
 

Foram analisadas amostras de sangue de quelônios, provenientes do 
Centro de Triagem de Animais Silvestres do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (CETAS/IBAMA) que foram atendidos no 
período de janeiro a julho de 2020 no Setor de Animais Silvestre do Hospital 
Veterinário da Universidade de Brasília. As amostras foram encaminhadas ao 
laboratório de Patologia Clínica Veterinária da Faculdade de Agronomia e 
Medicina Veterinária, da Universidade de Brasília, Distrito Federal, para análise 
de rotina.  As amostras de sangue foram enviadas em tubos com heparina e 
tubos sem anticoagulantes para a realização das análises hematológicas e 
bioquímicas. 

Para a determinação do número de hemácias, leucócitos e trombócitos foi 
utilizado reagente de Natt-Herrick como diluente e a câmara de Neubauer para 
a contagem de células totais. O hematócrito foi realizado pela técnica de micro-
hematócrito. A hemoglobina foi obtida a partir da lise das hemácias pelo reagente 
de hemoglobina (Labtest) e centrifugada para promover a decantação dos 
núcleos das células rompidas e a leitura foi realizada pelo analisador 
semiautomático Bioplus Bio 2000. As proteínas plasmáticas totais (PPT) foram 
determinadas com o auxílio de um refratômetro portátil (modelo: SZJ-D) para 
leitura do plasma obtido do capilar usado para a leitura do hematócrito. Os 
valores do Volume Corpuscular Médio (VCM) e a Concentração de Hemoglobina 
Corpuscular Média (CHCM) foram determinadas por cálculo padrão. Foram 
preparados esfregaços sanguíneos a partir das amostras de sangue total e 
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corados com panótico (Instant-Prov NEWPROV®), onde foram realizadas a 
contagem diferencial e a pesquisa de hemoparasitas. A dosagem dos 
bioquímicos Proteína Total (PT), Albumina (Alb), Aspartato Aminotransferase 
(AST), Alanina Aminotransferase (ALT), Fosfatase Alcalina (FA), Desidrogenase 
láctica (LDH), Fósforo, Ácido Úrico, Cálcio, Colesterol e Triglicerídeos foram 
realizadas usando reagentes da marca Labtest e analisado no aparelho 
semiautomático Bioplus Bio 2000 seguindo as recomendações do fabricante. 
 

4. Resultados e Discussão 
 

Foram analisadas amostras de sangue de oito animais, pertencentes a 
três espécies distintas de quelônios. Um animal da espécie Trachemys dorbigni 
(Tigre d’água) realizou um acompanhamento seriado totalizando oito 
hemogramas neste período, esse animal foi denominado como Animal A. Um 
outro animal da espécie Chelonoides carbonaria (Jaboti) realizou três exames 
recebendo a denominação de Animal B, já um terceiro animal da espécie 
Phrynops geoffroanus (Cágado de Barbicha) realizou apenas dois exames neste 
mesmo período e foi identificado como Animal C. Enquanto os demais animais 
foram atendidos uma única vez, sendo quatro Cágados de Barbicha e um Tigre 
d’água. Com isso, durante o período de janeiro a julho foram realizados no total 
18 exames de quelônios. 

O Animal A, foi atendido no hospital com uma fratura de casco e passou 
por um procedimento cirúrgico apenas em abril, sendo o seu exame do dia 15 
de abril o primeiro exame pós-cirúrgico. Os exames foram realizados nos dias 
13 de janeiro, 20 de janeiro, 27 de janeiro, 03 de fevereiro, 05 de março, 23 de 
março, 15 de abril e 15 de junho, sendo que nesses períodos foram realizados 
hemogramas e alguns bioquímicos. Na Tabela 7 estão apresentados resultados 
dos hemogramas do animal A e na Tabela 8 os resultados dos bioquímicos 
solicitados. 
 
Tabela 7: Resultados dos hemogramas do Animal A da espécie Trachemys dorbigni (Tigre 
d’Água). 

Hemograma 13/01 20/01 27/01 03/02 05/03 23/03 15/04 15/06 
VG (%) 10 11 14 15 18 20 25 20 

Hem. (𝑥10!/µ𝑙) 0,16 0,21 0,28 0,3 0,5 0,62 0,55 0,55 
HgB (g/dl) 2,5 2 2,6 2,9 6,2 4,4 5,2 4,2 
VCM (fl) 625 524 500 500 360 323 454 364 

CHCM (%) 25 18 19 19 34 22 21 21 
Leucócitos (µl) 24.000 19.000 17.000 6.000 9.000 1.500 5.000 7.000 
Bastonete (µl) 0 0 0 0 0 75 0 0 
Heterófilos (µl) 22.080 15.960 15.130 5.520 7.200 1.260 4.550 6.090 
Linfócitos(µl) 1.440 570 680 240 180 15 100 350 

Monócitos (µl) 240 760 0 180 180 0 0 0 
Eosinófilos (µl) 0 190 170 60 540 0 100 0 
Basófilos(µl) 0 1.520 0 0 180 60 50 0 

Azurófilos (µl) 240 0 1.020 0 720 90 200 560 
Trombócitos (µl) 1.000 10.000 1.500 1.000 6.500 4.500 500 2.000 

PPT (g/dl) 3,6 4,4 4,8 4,0 4,8 3,0 3,6 3,4 
VG = Volume Globular; Hem = Hemácias; HgB = Hemoglobina; VCM = Volume Corpuscular Médio; CHCM = Concentração de 
Hemoglobina Corpuscular Média; PPT = Proteína Plasmática Total 
  

Na avaliação dos esfregaços sanguíneos foram observadas as seguintes 
alterações e os dias não citados não apresentaram alterações dignas de nota:  

Ø Dia 20/01 → Anisocitose e policromasia (++), e agregado de 
trombócitos; 

Ø Dia 27/01 → Anisocitose (++) e policromasia (+); 
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Ø Dia 23/03 → Agregado de Trombócitos (+); 
Ø Dia 15/04 → Agregado de Trombócitos (+) 
Ø Dia 15/06 → Agregado de Trombócitos (+++) 

O Animal A é um Tigre d’Água, então será feito um comparativo com os 
achados de STEIN et. al. (2015) que estão disponíveis na tabela 5, sabendo que 
os animais desse estudo são clinicamente saudáveis, esta comparação é para 
usar os dados de STEIN et. al. (2015) como valores de referência, devido ao 
período dos exames do animal em questão os valores de referência são os 
levantados durante o verão. 

Assim é possível inferir que o Animal A encontrava-se com anemia, pois 
os valores do VG estão reduzidos nos três primeiros exames (valor referência do 
VG é 15,22-22,36%), hemácias e hemoglobina estão abaixo dos valores de 
referências (hemácias 0,32-0,53𝑥10!/µ𝑙 e hemoglobina 3,81-4,99g/dl) nos 
quatros primeiros exames. Sendo que as alterações dos índices hematimétricos 
aparecem apenas no quadro de anemias dos dias 20/01 a 03/02 onde aparece 
uma hipocromia. Existe um macrocitose no dia 13/01, o que não é algo esperado 
em anemias de repteis, pois esses apresentam microcitose na presença de 
grandes quantidades de eritrócitos jovens. Isso pode ser provavelmente porque 
os valores achados por STEIN et. al. representam parâmetros de animais de 
uma região com características ambientais diferentes das encontradas no 
Distrito Federal. A microcitose observada no dia 23/03 na ausência de anemia 
pode ser devido a mesma situação anterior. Nos demais exames, pode-se 
considerar que o animal já saiu do estado de anemia. Existe uma hipercromia no 
exame do dia 05/03, contudo este valor elevando do CHCM pode ser um erro 
analítico. Os achados de anisocitose e policromasia dos exames do dia 20/01 e 
27/01 são condizentes com o estado de anemia observados nestes exames. 

Avaliando a série branca é possível observar que o animal encontrava-se 
com leucocitose na maioria dos exames e uma leucopenia no exame do dia 
23/03, sendo que apenas os exames dos dias 03/02 e 15/04 apresentaram 
leucócitos dentro dos valores de referências (2.681,16 a 6.104,56µl). Com base 
nos valores de referência para heterófilos (211,98-981,6µl), o animal encontra-
se com uma heterofilia em todos os exames, com um possível desvio a esquerda 
no dia 23/03, pois no estudo de STEIN et. al (2015) não foi relatado nenhum 
bastonete, assim valores acima de 0 deste tipo celular pode ser considerado 
como aumento. É observado linfocitose no dia 13/01 e linfopenia nos dias 23/03 
e 15/04, os valores de referência de linfócitos são 153,81 a 867,61µl. Os valores 
de referência para eosinófilos são 1.145,93 a 2.816,93µl, logo é visível 
eosinopenia em todos os exames. Já os valores de referência para basófilos são 
500,28 a 2.159µl, deste modo, apenas o exame do dia 20/01 encontra-se com 
este parâmetro normal, enquanto os demais encontra-se com basopenia. Os 
valores de referência para monócitos são 126,74 a 464,68µl, com isso apenas 
os exames dos dias 13/01, 03/02 e 05/03 encontram-se normais, enquanto o do 
dia 20/01 apresenta monocitose e os demais monocitopenia. 

Como STEIN et. al. (2015) não relataram o número de azurófilos nos seus 
achados é difícil afirmar se foi porque não havia sido visualizado essas células 
ou se foram contados juntamente com os monócitos, pois não houve nenhuma 
descrição desse tipo celular nesse estudo. Mas fazendo uma comparação dos 
valores de azurófilos do Animal A com os encontrados em outras espécies, como 
por exemplo a espécie Hydromedusa tectifera (cágado Pescoço-de-cobra) que 
apresentou como valores de referência 495,71±326,13µl no estudo de 
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TESSEROLLI (2004), onde este valor foi obtido da análise de 15 animais. Pode-
se afirmar que provavelmente o animal A apresenta-se com azurofília no exame 
do dia 27/01 e azuropenia nos exames dos dias 20/01, 03/02 e 23,03. 

Como STEIN et. al. (2015) também não relataram os valores de 
trombócitos e PPT, serão usados os valores do estudo de BERGAMINI (2011) 
numa tentativa de fazer uma comparação e tentar avaliar se esses parâmetros 
estão ou não alterados no Animal A, mesmo sendo uma extrapolação de valores 
entre espécies. Deste modo, sabendo que este autor encontrou valores de 
trombócitos variando de 3.080,96 a 6.347,38µl e PPT variando de 3,4 a 5,1g/dl, 
pode-se afirmar que o Animal A encontrava-se com hipoproteinemia apenas no 
exame do dia 23/03, enquanto os demais encontram-se normoproteicos. Já os 
valores de trombócitos apresentam-se normais apenas no exame do dia 23/03 e 
nos dias 20/01 e 05/03 é visualizado uma trombocitose, enquanto os demais 
encontram-se trombocitopênicos. 
 
Tabela 8: Resultados dos bioquímicos do Animal A da espécie Trachemys dorbigni (Tigre 
d’Água). 

Bioquímicos 13/01 20/01 27/01 15/04 15/06 
PT (g/dl) 2,8 4,0 2,7 3,2 3,0 
Albumina (g/dl) 0,7 1,0 0,5 0,6 0,6 
Globulina(g/dl) 2,1 3,0 2,2 2,6 2,4 
Fósforo (mg/dl) 3,6 3,7 - 3,1 3,2 
Ácido Úrico (mg/dl) 4,2 - - 0,7 - 
ALT (UI/L) 52 31 - - - 
AST (UI/L) - - - 141 - 
FA (UI/L) - 298 - - - 
Cálcio (mg/dl) - - - - 12 

PT = Proteína Total; ALT = Alanina Aminotransferase; AST = Aspartato Aminotransferase; FA = Fosfatase Alcalina 

 
Tomando como base os estudos com outras espécies de quelônios que 

dosaram bioquímicos em seus experimentos, pode-se observar que as PT do 
segundo exame do Animal A estão acima dos valores encontrados por PEREIRA 
(2015) que no seu estudo com 25 indivíduos da espécie Chelonoidis carbonaria 
observou valores de 2,31±1,14g/dl, enquanto os demais exames encontravam-
se com os valores próximos aos encontrados por este autor. Os valores de 
albumina em todos os exames estão próximos aos encontrados por PEREIRA 
(2015), no qual obteve albumina de 1,02±0,45g/dl. Já os valores das globulinas 
em todos os exames encontravam-se acima dos valores demonstrados por 
PEREIRA (2015) que obteve globulina de 1,4±0,67g/dl. 

Apenas em quatro exames foi dosado o fósforo e em todos eles os valores 
obtidos estavam acima dos achados por PEREIRA (2015) que foram de 
2,14±0,92mg/dl. O valor de ácido úrico no primeiro exame encontrou-se bem 
acima do valor esperado quando usado como referência os valores de 
0,35±0,22mg/dl obtido por PEREIRA (2015), entretanto no quarto exames, 
quando este parâmetro voltou a ser dosado, ele já se encontrava levemente 
aumentado. ALT foi dosado apenas nos dois primeiros exames e estavam com 
seus valores acima aos encontrados por PEREIRA (2015) que obteve ALT de 
4,8±2,57UI/L. AST foi dosado apenas no quarto exame e seu valor deu acima de 
71,05±36,06UI/L que foi o valor obtido por PEREIRA (2015). Já a FA foi dosada 
apenas no segundo exame e, também, se encontrou bem acima dos 
encontrados por PEREIRA (2015) que foi de 72,04±35,67UI/L. Cálcio foi outro 
parâmetro dosado uma única vez, sendo feito no último exame do Animal A, e o 
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seu valor deu levemente acima do encontrado por PEREIRA (2015) que obteve 
cálcio de 9,03±1,83mg/dl. 

Conclui-se que as alterações descritas nos exames realizados pelo 
Animal A é característico de processo inflamatório desencadeado pela fratura de 
casco e posteriormente, também, pelo o procedimento cirúrgico. Pois observa-
se uma leucocitose por heterofilia e o ocasional aumento dos outros tipos 
celulares em determinados momentos, como uma tentativa do organismo de 
responder ao processo inflamatório instalado, e com o tempo o número de 
leucócitos vão reduzindo, assim como ocorre as alterações nos valores dos 
diferentes tipos celulares, conforme a progressão do quadro. Além de se 
observar uma anemia que provavelmente é devido a demanda de leucócito pelo 
organismo. 

Os três exames realizados no Animal B foram nos dias 17 de janeiro no 
qual o animal encontrava-se com um prolapso de pênis, 23 de janeiro após uma 
cirurgia e 03 de fevereiro que foi apenas um check-up, sendo que apenas no dia 
23 de janeiro houve a solicitação para dosar bioquímicos e inclusive foi realizado 
uma urinálise. Na Tabela 9 encontra-se os resultados do hemograma desse 
animal e os achados da urinálise encontra-se no Quadro 1. 

 
Tabela 9: Resultados dos hemogramas do Animal B pertencente a espécie Chelonoides 
carbonaria (Jaboti). 

Hemograma 17/01 23/01 03/02 
VG (%) 12 8 18 
Hem. (𝑥10#/µ𝑙) 0,26 0,18 0,19 
HgB (g/dl) 2,3 1,1 2,1 
VCM (fl) 461 444 947 
CHCM (%) 19 14 12 
Leucócitos (µl) 8.500 13.500 2.500 
Heterófilos (µl) 4.845 3.510 1.600 
Linfócitos(µl)  595 270 120 
Monócitos (µl) 765 0 40 
Eosinófilos (µl) 680 0 0 
Basófilos(µl) 255 135 40 
Azurófilos (µl) 1.360 9.585 200 
Trombócitos (µl) - 1.000 500 
PPT (g/dl) 3,8 2,2 3,4 

VG = Volume Globular; Hem = Hemácias; HgB = Hemoglobina; VCM = Volume Corpuscular Médio; CHCM = Concentração de 
Hemoglobina Corpuscular Média; PPT = Proteína Plasmática Total 
 

No hemograma do dia 17 de janeiro, não foi possível realizar a contagem 
de trombócitos devido a presença de fibrina na amostra, e os achados 
observados na avaliação da lâmina foram heterófilos tóxicos por degranulação 
citoplasmática (+++) (Figura 1). A avaliação do esfregaço sanguíneo do dia 23 
de janeiro demostrou a presença de Anisocitose (++), Policromasia (+) e 
heterófilos tóxicos por degranulação citoplasmática (++). Já a avaliação do 
esfregaço do dia 03 de fevereiro foi observada apenas Policromasia (+). 
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Figura 1:Heretofilos Tóxico por Degranulação Citoplasmática. 

 
O Animal B é pertencente a espécies Chelonoides carbonaria (Jaboti) e 

devido aos exames terem sido realizados no período de janeiro e fevereiro, serão 
usados os dados referentes a janeiro do estudo de BERGAMINI (2011) como 
valores de referência (Tabela 4). 

Na avaliação da série vermelha, observou-se que o animal encontrava-se 
com anemia, pois seu VG, número de hemácias e a hemoglobina encontram-se 
abaixo dos valores de referência (23,54 a 30,46%, 0,32 a 0,62𝑥10!/µ𝑙 e 9,17 a 
12,77g/dl, respectivamente). Nos índices hematimétricos, observa-se que o 
animal encontra-se com hipocromia em todos os exames (valor de referência de 
CHCM é 38,79 a 42,21%), enquanto apenas o exame do dia 03/02 apresenta 
alteração, no caso, macrocitose (valor de referência de VCM é 407,32 a 
824,54fl). Como o animal encontra-se anêmico, as alterações das hemácias na 
lâmina do dia 23/01 eram condizentes com esse quadro, provavelmente esse 
achado pode ter sido devido ao processo cirúrgico levando ao aumento de 
células jovens na circulação. 

Já na série branca foi possível observar uma leucocitose no exame do dia 
23/01 e uma leucopenia no dia 03/02, heterofilia apenas no exame do dia 17/01, 
linfopenia nos exames dos dias 23/01 e 03/02, monocitose no exame do dia 
17/01, monocitopenia nos dias 23/01 e 03/02, eosinofilia no exame do dia 17/01 
e basopenia no exame do dia 03/02, tendo como valores de referência para 
leucócitos de 3.883,25 a 9.138,75µl, heterófilos de 1.183,95 a 4.343,39µl, 
linfócitos de 453,3 a 4.633,36µl, monócitos de 236,69 a 595,31µl, eosinófilos de 
0 a 519,38µl e basófilos de 117,64 a 530,36µl. 

BERGAMINI (2011) não citou a quantidade de azurófilos observados na 
contagem diferencial, contudo durante o seu texto de revisão de literatura ele 
especifica que os azurófilos são uma espécie de monócito o que indica que 
talvez essa célula tenha sido contada como monócito e portando não 
disponibilizado um valor de referência para ser usado neste trabalho. Então 
fazendo uma comparação com os valores de azurófilos encontrados por 
TESSEROLLI (2004), que apresentou como valores de referência 
495,71±326,13µl em seu estudo com a espécie Hydromedusa tectifera, é 
possível afirmar que provavelmente o Animal B encontrava-se com os números 
de azurófilos aumentados nos dois primeiros exames, constituindo uma 
azurofilia. 

Correlacionando os achados das lâminas com os valores encontrados na 
série branca, pressupõe-se que o processo inflamatório decorrente 
provavelmente pelo prolapso de pênis que o animal possuía no primeiro exame, 
pode ser responsável por este aumento de heterófilos que apresentaram-se com 
alterações toxicas, além do leve aumentos no número de monócitos, mas que 
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não foram capazes de aumentar o número total de leucócitos. Já o segundo 
exame, observa-se que a leucocitose é devido ao elevado número de azurófilos, 
e a persistência do quadro de toxicidade dos heterófilos pode ser devido ao 
processo inflamatório que agora pode ser decorrente também da cirurgia a qual 
o animal passou. O último exame demonstra uma melhora nos parâmetros dos 
leucócitos, pois já não existe mais alterações tóxicas e os heterófilos se 
encontrarem dentro dos valores de referência (1.183,95 a 4.343.39µl) indicando 
que redução dos leucócitos é devido aos outros tipos leucocitários que 
possivelmente poderiam estar sendo reduzidos pelo estresse. 

Nas duas amostras nas quais houve a contagem de trombócitos, tomando 
como base os achados de BERGAMINI (2011) no seu estudo com a espécie 
Geochelone carbonaria, é possível afirmar que o Animal B apresentava 
trombocitopenia, trombócitos variando de 3.684,33 a 7.356,33µl no estudo de 
BERGAMINI (2011). E esse autor também descreve nos seus achados uma 
variação de 4,4 a 5,3g/dl para PPT indicando provavelmente que o Animal B 
encontra-se com hipoproteinemia.  

O Animal B só fez a dosagem dos bioquímicos no dia 23 de janeiro, sendo 
que ele apresentou valores de proteína total de 1,9g/dl, estando próximo ao 
achado por PEREIRA (2015) que obteve PT de 2,31±1,14g/dl. A albumina 
dosada para esse animal foi de 0,4g/dl, encontrando-se levemente abaixo do 
valor de 1,02±0,45g/dl demonstrado por PEREIRA (2015). Enquanto a globulina 
do Animal B foi de 1,5g/dl e estando dentro dos valores encontrado por PEREIRA 
(2015) que foi de 1,34±0,67g/dl. 
 
Quadro 1: Resultados da urinária do Animal B pertencente a espécie Chelonoides carbonaria 
(Jaboti). 

Exame Físico Exame Químico Sedimentoscopia 
Volume 5,0ml Proteína + Leucócitos Raros 
Cor Amarelo Glicose ++ Bactérias Incontáveis 
Odor - Sais Biliares Positivo  

Cristais 
Urato Amorfo 
(+++) e Oxalato de 
Cálcio (+) 

Aspecto Turvo (+++) Sangue Oculto +++ 
Densidade 1.012 pH 5,0 
Observação: Presença de raras hifas fúngicas e leveduras (+). 

 
 A urina do Animal B foi coletada via micção natural e levada para 
processamento no mesmo dia que o segundo exame de hemograma, dia 23/01, 
sendo assim a urinálise foi processada logo após a cirurgia pela qual o animal 
passou.  
. INNIS & KNOTEK (2020) afirmam que a urina de quelônios saudáveis 
geralmente é alcalina e quando ocorre acidificação é decorrente de hibernação 
ou doenças. KIRCHGESSNER & MITCHELL (2009) relatam que o pH de urinas 
de quelônios terrestres herbívoros variam de 8 a 8,5. A urinálise do animal B 
estava ácida, pois tinha o pH 5. Levando em consideração que o animal até o 
dia 17/01 apresentava prolapso de pênis e a coleta da urina foi após um 
procedimento cirúrgico, esse achado condiz com o estado em que animal se 
apresentava, isto é fora da sua normalidade fisiológica.  

Os rins dos quelônios não são capazes de concentrar a urina, pois só 
produzem urinas hiposmótica (INNIS & KNOTEK, 2020; KIRCHGESSNER & 
MITCHELL, 2009). KIRCHGESSNER & MITCHELL (2009) relatam que uma 
variedade de quelônios terrestres herbívoros apresenta a densidade urinária de 
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1.003 a 1.012, mas que a espécie Gopherus agassizii (tartaruga do deserto) em 
uma determinada época do ano onde não ocorria os picos de chuvas, apresentou 
uma densidade urinária variando de 1.005 a 1.029. O que pode ser observado 
na avaliação física da urina do Animal B é que ele apresenta uma concentração 
urinária dentro do esperado, pois a densidade urinária foi 1.012. 

Apensar dos quelônios não possuírem urina estéril, a presença de 
bactérias e/ou fungos em grandes concentrações podem ser indicativos de 
infecção (INNIS & KNOTEK, 2020). Sabendo disso, é possível afirmar que a 
presença dos fungos encontrados na urina do Animal B pode ser devido a 
ocorrência natural, enquanto as incontáveis bactérias serem decorrentes de uma 
possível infecção, mesmo na presença de raros leucócitos. INNIS & KNOTEK 
(2020) também afirmam a possibilidade de serem encontrados protozoários, 
como Hexamita ou Entamoebas, em urinas de quelônios. Durante a avaliação 
da urinálise do Animal B não foi relatado a presença de nenhum protozoário. 

Segundo INNIS & KNOTEK (2020) a realização de urinálise em quelônios 
pode ser uma ferramenta útil para avaliação de hematúria, proteinúria, cetonúria, 
piúria, glicosúria entre outros. Algo que também é observado no exame químico 
da urina do Animal B, que apresenta proteinúria, glicosúria, sangue na urina e 
piúria. 
 KIRCHGESSNER & MITCHELL (2009) afirmam que é comum os 
quelônios apresentarem cálculos císticos devido a uma alimentação com 
minerais realizada de forma inadequada. Eles afirmam também que já foram 
relatados cristais de ácido úrico, oxalato de amônia, fósforo de cálcio e estruvita 
nos sedimentos de quelônios. MEIRELES (2014) descreve a possibilidade de ser 
encontrado cristais de urato na urina de quelônios. O que foi algo observado na 
urina do Animal B. STACY et. al. (2008) realizaram um relato de caso em que 
reportaram a presença de cristais de oxalato de cálcio nos rins de quelônios da 
espécie Chelonia mydas de vida livre, entretanto foi uma avaliação da deposição 
e injurias decorrentes da deposição desses cristais. O que talvez possa ter 
alguma relação com a presença desse tipo de cristal na urina. O Animal B 
apresentou cristais de oxalato de cálcio na urina. 

O Animal C que realizou exames nos dias 11 de março, tanto hemograma 
quando bioquímicos, e no dia 23 de março, sendo apenas hemograma, 
inicialmente apresentava suspeita de Blefarite e posteriormente suspeita de 
Doença Ulcerativa Cutânea Septicêmica. Os resultados dos hemogramas do 
Animal C encontram-se na Tabela 10. 
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Tabela 10: Resultados dos hemogramas do Animal C pertencente a espécie Phrynops 
geoffroanus (Cágado de barbicha). 

Hemograma 11/03 23/03 
VG (%) 18 21 

Hemácias (𝑥10#/µ𝑙) 0,46 0,62 
HgB (g/dl) 3,1 3,1 
VCM (fl) 391 339 

CHCM (%) 17 15 
Leucócitos (µl) 6.000 9.000 
Bastonete (µl) 0 1.710 
Heterófilos (µl) 4.320 4.770 
Linfócitos(µl) 240 990 

Monócitos (µl) 480 1.440 
Eosinófilos (µl) 240 0 
Basófilos(µl) 240 90 

Azurófilos (µl) 480 0 
Trombócitos (µl) 2.000 5.500 

PPT (g/dl) 3,8 5,4 
VG = Volume Globular; HgB = Hemoglobina; VCM = Volume Corpuscular Médio; CHCM = Concentração de Hemoglobina Corpuscular 
Média; PPT = Proteína Plasmática Total 
 

Na avaliação do esfregaço sanguíneo do dia 11 de março foi visualizado 
Agregados de Trombócitos (++). Já a lâmina do sangue do dia 23 de março 
apresentava Heterófilos Tóxicos por Granulação Tóxica (++) (Figura 2) e por 
Degranulação Citoplasmática (++), além de apresentar Linfócitos Reativos e 
Agregados de Trombócitos (+++). 

 

 
Figura 2: Heterófilos Tóxico por Granulação Tóxica 

 
O Animal C é pertencente a espécie Phrynops geoffroanus (Cágado de 

Barbicha) e devido a isso serão usados os dados levantados por FERRONATO 
(2008), disponíveis na tabela 6, como parâmetros de comparação. Como este 
autor realizou um levantamento em 3 regiões diferentes e subdividiu os dados 
dessas coletas entre fêmeas e machos, apenas os parâmetros referentes a 
machos das coletas do rio Piracicaba e do ribeirão Piracicamirim serão usados 
como parâmetros de referência para o presente estudo. 

Ao fazer um comparativo com os dados encontrados por FERRONATO 
(2008) é possível observar que o Animal C não apresentava alterações na série 
vermelha, pois seus parâmetros encontravam-se dentro dos valores 
disponibilizados por esse autor, que foi valores variando para VG de 12 a 32%, 
Hemácias de 0,24 a 0,86𝑥10!µ𝑙, hemoglobina de 2,8 a 11,2g/dl, VCM de 215,1 
a 1000fl e CHCM de 13,3 a 51,1%. E como não ouve relato de alteração nas 
hemácias durante a inspeção da lâmina, isso torna-se mais um fator que 
corrobora com essa interpretação dos valores. 
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Já na série branca, a única alteração observada no primeiro exame foi 
linfopenia, pois o número de linfócitos nesse exame estava abaixo do limite 
inferior observado por FERRONATO (2008) que era 600µl. E não houve a 
descrição da presença de alteração na lâmina desse exame. Já no segundo 
exame, é observado a presença de um possível desvio a esquerda, pois nos 
dados levantados por FERRONATO (2008) não foi relatado nenhum valor para 
bastonete, o que provavelmente foi devido a sua ausência durante a avaliação 
dos animais de seu estudo. Esse desvio a esquerda com os valores de 
heterófilos dentro dos valores de normalidades (heterófilos variando de 0,3 a 
7,2𝑥10"µ𝑙) definidos a partir dos achados de FERRONATO (2008) condiz com 
as alterações encontradas no esfregaço sanguíneo do segundo exame, que 
foram a presença de heterófilos tóxicos. É observado também uma discreta 
monocitose (monócitos acima de 1.400µl), assim como uma eosinofilia devido à 
ausência de eosinófilos, enquanto o mínimo observado por FERRONATO (2008) 
foi de 100µl. 

FERRONATO (2008) não realizou um levantamento de trombócitos e nem 
de azurófilos nos animais de seu estudo. Assim, serão usados os parâmetros 
levantados no estudo de TESSEROLLI (2004), que trabalhou com a espécie 
Hydromedusa tectifera e obteve os valores de referência 495,71±326,13µl para 
azurófilos e no estudo de BERGAMINI (2011), que fez a sua pesquisa com a 
espécie Cheochelone carbonaria e chegou aos valores de trombócitos variando 
de 3.080,96 a 6.347,38µl. Deste modo, é possível afirmar que o Animal C 
apresentava uma azuropenia devido a ausências de azurófilos na contagem do 
diferencial no exame do dia 23/03 e uma trombocitopenia no exame do dia 11/03. 

Baseando-se nos achados de FERRONATO (2008) para PPT (variando 
de 3,4 até 11,2g/dl), é possível afirmar que não foi observado alterações nos 
valores de PPT no animal C, logo o animal encontrava-se normoproteico.  

O animal C só realizou a dosagem dos bioquímicos no primeiro exame e 
obteve o resultado de Proteína Total 2,4g/dl, Albumina 0,4g/dl, Globulina 2,0g/dl 
e LDH de 510UI/L. Enquanto PEREIRA (2015) obteve os valores de 
2,31±1,14g/dl, 1,02±0,45g/dl, 1,34±0,67g/dl e 187,10±105,90UI/L, 
respectivamente. Ao fazer um comparativo desses valores é possível observar 
que os valores de PT do animal C encontrou-se dentro dos valores 
disponibilizados por PEREIRA (2015), assim como os valores de globulina. Os 
valores de albumina ficaram levemente abaixo em relação aos encontrado por 
este autor, enquanto LDH apresentou-se relativamente elevado quando 
comparado aos encontrado por PEREIRA (2015). 

Os animais que tiveram apenas um exame realizado foram o Cágado 1 
que havia sofrido um ataque por cão, o Cágado 2 que apresentava um anzol 
como corpo estranho no esôfago, Cágado 3 que tinha uma fratura de casco e 
suspeita de sepse, o Cágado 4 com fratura de carapaça e plastrão e suspeita de 
infecção secundária e o Tigre d’Água que apresentava suspeita de pneumonia. 
Os resultados dos exames desses animais encontram-se na Tabela 11. 
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Tabela 11: Resultados dos hemogramas dos animais que realizaram apenas um único exame 
durante o período de janeiro a julho no laboratório de Patologia Clínica Veterinária do Hospital 
Veterinário da Universidade de Brasília. 

Hemograma Cágado 1 Cágado 2 Cágado 3 Cágado 4 Tigre d’Água 
VG (%) 12 15 15 10 14 
Hem. (𝑥10#/µ𝑙) 0,52 0,23 0,33 0,35 0,43 
HgB (g/dl) 3,0 3,1 5,0 1,8 3,0 
VCM (fl) 231 652 454 286 326 
CHCM (%) 25 21 33 18 21 
Leucócitos (µl) 4.000 3.000 12.500 33.000 3.000 
Bastonete (µl) 0 0 750 0 0 
Heterófilos (µl) 3.280 2.250 10.000 28.380 2.580 
Linfócitos(µl)  240 360 125 1.320 120 
Monócitos (µl) 240 60 1.000 0 180 
Eosinófilos (µl) 0 0 0 0 0 
Basófilos(µl) 0 330 0 1.320 120 
Azurófilos (µl) 240 0 625 1.980 0 
Trombócitos (µl) 1.500 500 2.500 15.500 7.000 
PPT (g/dl) 2,4 3,4 3,8 2,6 2,8 

VG = Volume Globular; Hem = Hemácias; HgB = Hemoglobina; VCM = Volume Corpuscular Médio; CHCM = Concentração de 
Hemoglobina Corpuscular Média; PPT = Proteína Plasmática Total 
 

Na lâmina do sangue do Cágado 2 foi observado a presença de 
hemoparasita (Hemogregarina) e a dosagem dos bioquímicos apresentou os 
valores de Proteína Total de 3,1g/dl, Albumina de 1,0g/dl, Globulina de 2,1g/dl, 
Colesterol de 95mg/dl, Triglicerídeos de 21mg/dl, LDH de 1.370UI/L e Fósforo 
de 2,3 mg/dl. No esfregaço sanguineo do Cágado 3 foram visualizados 
Heterófilos Tóxicos por Degranulação Tóxica (++) e as dosagens dos 
Bioquímicos tiveram como resultado Proteína Total de 3,3g/dl, Albumina 1,0g/dl, 
Globulina 2,3g/dl, Fósforo 5,7mg/dl e ALT 94UI/L. No esfregaço sanguineo do 
Cágado 4 observou-se Heterófilos Tóxicos por Degranulação Tóxica (+).Os 
animais que não foram citados, não tiveram alterações dignas de nota na 
avaliação do esfregaço sanguineo e nem bioquímicos dosados. 
 Usando os dados levantados por FERRONATO (2008) para correlacionar 
com os exames dos Cágados 1, 2, 3 e 4 é possível fazer as seguintes avaliações: 

Ø O Cágado 1 apresentava linfopenia (linfócitos abaixo de 600µl) e 
eosinopenia (eosinófilos abaixo de 100µl) o que provavelmente é 
devido ao estresse sofrido pelo ataque, pois não foi observado 
nenhuma alteração em lâmina. E existia também hipoproteinemia, 
uma vez que as PPT estavam abaixo de 3,4g/dl.  

Ø O Cágado 2 apresentava discreta alteração de hemácias, valor 
abaixo de 0,24𝑥10!µ𝑙 que é o limite inferior encontrado por 
FERRONATO (2008), indicando provavelmente um possível início 
de anemia devido a perfuração do Anzol, pois os demais 
parâmetros da série vermelha encontram-se dentro dos valores 
encontrados por esse autor, no qual relatou variações de 
hematócrito de 12 a 32%, hemoglobina de 2,8 a 11,2g/dl, VCM de 
215,1 a 1.000fl e CHCM de13,3 a 51,1%. Além disso, esse animal 
apresenta linfopenia e eosinopenia, pois seus valores estão abaixo 
de 0,6x10"µ𝑙 e 0,1x10"µ𝑙, respectivamente. O que pode ser 
decorrente provavelmente do estresse, pois linfócitos e eosinófilos 
costumam apresenta-se reduzidos.  

Ø No Cágado 3 foi observado heterofilia, pois os heterófilos 
encontravam-se acima de 7,2x10"µ𝑙 encontrado por FERRONATO 
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(2008), com um possível desvio a esquerda, já que esse autor não 
relatou a presença de nenhum bastonete, sendo que essas 
alterações não foram capazes de elevar o número de leucócitos 
totais. Essa interpretação pode estar relacionada com as 
alterações tóxicas de heterofilos observadas na lâmina e, também, 
com a fratura presente no animal e a possível evolução para sepse. 
Além disso, esse animal apresentava-se com linfopenia e 
eosinopenia, pois seus valores estavam abaixo dos limites 
inferiores encontrados por FERRONATO (2008) que foram 
0,6x10"µ𝑙 para linfócitos e 0,1x10"µ𝑙 para eosinófilo. 

Ø O Cágado 4 também apresentava fratura com suspeita de infecção 
secundária e seus parâmetros hematológicos apresentaram 
leucocitose por heterofilia e basofilia, pois os valores de leucócitos 
totais, heterófilos e basófilos encontravam acima dos limites 
superiores demonstrado no estudo de FERRONATO (2008), que 
foram os valores de 16x10"µ𝑙, 7,2x10"µ𝑙 e 1,2x10"µ𝑙, 
respectivamente. Na avaliação do esfregaço sanguíneo desse 
animal foram observados alguns heterófilos tóxicos o que pode 
indicar uma melhor resposta do organismo desse animal. É 
possível afirmar também que a anemia, demonstrada pelos valores 
de hematócrito e hemoglobina abaixo dos limites inferiores 
encontrados por FERRONATO (2008), onde o VG estava menor 
que 12% e hemoglobina abaixo de 2,8g/dl, podem ser decorrentes 
do processo inflamatório. Além disso, observou-se que esse animal 
apresentava hipoproteinemia, pois PPT estava abaixo do 3,4g/dl 
observado por este autor. 

Como FERRONATO (2008) não realizou o levantamento dos azurófilos e 
nem dos trombócitos, a comparação desses parâmetros foi realizada baseado 
nos valores de azurófilos encontrados por TESSEROLLI (2004) em seu estudo 
com a espécie Hydromedusa tectifera onde obteve os valores de referência 
495,71±326,13µl, e os valores de trombócitos encontrados por BERGAMINI 
(2011) no seu estudo com a espécie Cheochelone carbonaria no qual chegou 
aos valores de trombócitos variando de 3.080,96 a 6.347,38µl. Desse modo, 
pode-se afirmar que o cágado 1 encontrava-se trombocitopênico, o cágado 2 
estava com trombocitopenia e azuropenia devido à ausência de azurófilos, o 
cágado 3 encontrava-se trombocitopênico e o cágado 4 estava com 
Trombocitose e azurofília. 

Apesar de ser observado a presença de hemogregarina no Cagado 2, não 
foi possível afirmar que fosse responsável por alguma das alterações 
observadas no hemograma. Como o animal apresentava um corpo estranho 
causando provavelmente uma perfuração no esôfago, pode-se deduzir que 
possivelmente essas alterações eram decorrentes desse corpo estranho e não 
pela presença do hemoparasita que é algo normal de se encontrar em animais 
saudáveis. Essa interpretação corrobora com as observações demonstradas no 
trabalho de BATALLA et. al. (2015), que trabalharam com 47 tartarugas da 
espécie Chelonoides denticulata e observaram que não havia variação 
significativa nos valores dos hematócritos entre os espécimes positivos para 
hemogregarina sp. e os negativos. 
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Com base nos valores de bioquímicos dosados no estudo de PEREIRA 
(2015) com o intuito de fazer um comparativo com os encontrados nos exames 
dos dois cágados aos quais foram solicitados bioquímicos pode-se dizer que: 

Ø O Cágado 2 apresentou globulina acima de 1,34±0,67g/dl, 
enquanto a proteína total e a albumina apresentaram-se dentro dos 
valores encontrado pelo autor (2,31±1,14g/dl e 1,02±0,45g/dl, 
respectivamente). Os valores de colesterol, triglicerídeos e fósforo 
desse animal estavam dentro dos valores apresentados por 
PEREIRA (2015), que foram colesterol de 126,80±76,40mg/dl, 
triglicerídeos de 91,31±73,52mg/dl e fósforo de 2,14±0,92mg/dl. 
Enquanto o LDH deu bem acima do encontrado por PEREIRA 
(2015) que foi de 187,10±105,90UI/L. 

Ø O cágado 3 teve sua proteína total e albumina condizentes com os 
valores achados por PEREIRA (2015), que foram PT de 
2,31±1,14g/dl e albumina de 1,02±0,45g/dl, enquanto a globulina 
estava a acima de 1,34±0,67g/dl. A dosagem de ALT e fósforo 
desse animal ficaram acima dos valores de PEREIRA (2015), que 
foram 4,8±2,57UI/L e 2,14±0,92mg/dl, respectivamente. 

 
O Tigre d’Água realizou exame em março, logo os dados que foram 

usados como referência são os levantados no verão por STEIN et. al (2015). 
Com isso é possível observar que o animal apresenta uma anemia devido os 
valores de VG e hemoglobina estarem abaixo do valor de referência (limite 
inferior de 15,22% e 3,81g/dl, respectivamente). Também foi observado 
heterofilia (heterofilo acima de 981,6µl) com linfopenia, eosinopenia e basopenia 
(valores abaixo de 153,81µl, 1.145,93µl e 500,28µl, respectivamente) o que 
provavelmente evitou o aumento de leucócitos totais.  

Como STEIN et. al. (2015) não relataram valores de azurófilos, 
trombócitos e PPT, logo foram usados os dados de TESSEROLLI (2004), que 
obteve os valores de referência de azurófilos de 495,71±326,13µl para a espécie 
Hydromedusa tectifera. Os valores de trombócitos variando de 3.080,96 a 
6.347,38µl e o PPT variando de 3,4 a 5,1 no estudo de BERGAMINI (2011) com 
a espécie Geochelone carbonaria. Com base nesses dados é possível afirmar 
que o tigre d’água apresentou redução apenas nos números de azurófilos e PPT, 
enquanto os trombócitos estavam aumentados. Não foi observado nenhuma 
alteração na lâmina e não foram solicitados exames bioquímicos. 
 

5. Conclusão 
O pouco conhecimento acerca das características morfológicas e os 

valores de referências dos parâmetros hematológicos dos quelônios dificulta a 
compreensão e identificação das alterações que podem ser consideradas 
patológicas para esses animais em determinadas circunstâncias. Com sua 
ampla distribuição e sabendo-se que o meio em que esses animais vivem podem 
alterar seus parâmetros de forma que um animal vivendo em países diferentes 
ou mesmos biomas distintos de um mesmo país, podem ter seus parâmetros de 
normalidades diferentes mesmo sendo da mesma espécie. Assim, como seria 
possível definir que uma infecção por hemoparasitas, que é algo recorrente e 
considerado normal de acontecer nesses animais em vida livre, passa de uma 
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interação sem prejuízo ao hospedeiro e começam a acarretar alterações 
patológica no mesmo.  

Este trabalho teve por finalidade descrever e interpretar os valores 
encontrados nos exames de animais clinicamente com algum tipo de alteração. 
Além disso, ele junta um pouco dos estudos já disponíveis acerca dos 
parâmetros hematológicos e dos hemoparasitas capazes de infectar os 
quelônios em um documento único. E assim poder ajudar na compreensão das 
interações hospedeiro-parasito e os efeitos de alguns estados patológicos sobre 
os exames hematológicos de quelônios.  
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