


















































































































































 

 

4 RESULTADOS 

 
4.1 Considerações gerais 
 

  Com o objetivo de facilitar a visualização e interpretação dos 

resultados obtidos na presente dissertação para a avaliação da influência da gestação, 

da parição e do puerpério sobre os constituintes do hemograma de caprinos da raça 

Saanen, criados no Estado de São Paulo, optou-se por sua apresentação em tabelas e 

figuras, segundo os experimentos desenvolvidos: 1º experimento – avaliação da 

influência da gestação e do puerpério; 2º experimento – avaliação da influência da 

parição e do puerpério. 

  Nas Tabelas 4.1 a 4.18 e nas figuras 4.1 a 4.12 foram apresentados a 

média, o desvio padrão, o desvio padrão da média, o coeficiente de variação e a 

amplitude de variação dos elementos que constituem o eritrograma (número de 

hemácias, concentração de hemoglobina, determinação do volume globular e cálculo 

dos índices hematimétricos absolutos: VCM, HCM e CHCM), e o leucograma 

(número total e contagem diferencial de leucócitos) das 150 cabras utilizadas para 

avaliar a influência da gestação e do puerpério sobre o hemograma, (1º experimento). 

  Nas Tabelas 4.19 a 4.36 e nas figuras 4.13 a 4.24 estão apresentados a 

média, o desvio padrão, o desvio padrão da média, o coeficiente de variação e a 

amplitude de variação dos elementos que constituem o eritrograma (número de 

hemácias, concentração de hemoglobina, determinação do volume globular e cálculo 

dos índices hematimétricos absolutos: VCM, HCM e CHCM), e o leucograma 

(número total e contagem diferencial de leucócitos) das 11 cabras utilizadas para 

avaliar a influência da parição e do puerpério sobre o hemograma (2º experimento). 
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que os valores aumentaram, de forma significativa de 9.727 ± 2.357 células/µl para 

13.109 ± 2.670 células/µl. A partir desse momento (últimas 12 horas antes do parto) 

não foram observadas diferenças estatísticas dos valores encontrados nas amostras 

colhidas imediatamente após o parto e durante o todo o puerpério. Apesar dos 

valores encontrados para o número total de leucócitos, entre o 2º e o 64º dias após o 

parto, terem demonstrado uma tendência a serem menores do que aqueles observados 

no período compreendido entre as últimas 12 horas antes, e primeiras 24 horas após o 

parto, deve ser ressaltado que, não se pôde evidenciar quaisquer diferenças 

estatísticas significantes entre esses valores. 
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Tabela 4.25  –  Avaliação da influência da parição e do puerpério sobre o número de leucócitos 
de caprinos sadios, da raça Saanen, criados no Estado de São Paulo, segundo as 
características estatísticas (média, desvio padrão, desvio padrão da média, 
coeficiente de variação e amplitude de variação). São Paulo - 2001. 

 

Grupos Experimentais 
Média     

(células/µl)
Desvio 
padrão    

(células/µl)

Desvio padrão 
da média       
(células/µl) 

Coeficiente 
de variação 

(%) 

Amplitude     
de variação    
(células/µl) 

Fa
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 d
o 
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)  

32 dias           
(792 |- 768 horas) 9.700b 1.392 419,74 14,35 7.800 –12.700 

16 dias           
(408 |- 384 horas) 10.145b 1.950 587,81 19,22 6.100 –13.100 

8 dias            
(216 |-192 horas) 10.073b 1.769 533,44 17,56 7.800 –13.500 

4 dias            
(96 |-72 horas) 9.882b 2.321 699,85 23,49 5.800 –13.400 

3 dias            
(72 |- 48 horas) 9.727b 2.357 710,84 24,24 6.500 –14.800 

2 dias            
(48 |- 24 horas) 11.355ab 3.095 933,26 27,25 7.500 –17.000 

1 dia             
(24 | - 12 horas) 11.982ab 2.068 623,60 17,26 8.400 –14.700 

½ dia            
(≤ 12 horas) 13.109a 2.670 805,04 20,37 9.200 –16.700 

Momento da parição 12.882a 2.313 697,63 17,96 10.200- 16.900
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½ dia            
(12 horas) 13.373a 2.613 787,87 19,54 9.500 –19.000 

1 dia             
(24 horas) 13.327a 3.770 1.136,73 28,29 7.200 –20.900 

2 dias            
(48 horas) 11.064ab 2.329 702,24 21,05 7.600 –15.200 

3 dias            
(72 horas) 11.291ab 2.320 699,97 20,55 8.000 –15.100 

4 dias            
(96 horas) 11.536ab 3.445 1.038,64 29,86 8.300 – 19.700

8 dias            
(192 horas) 12.364ab 4.219 1.272,03 34,13 7.200 –18.300 

16 dias           
(384 horas) 11.127ab 2.782 838,95 25,01 7.100 – 17.400

32 dias           
(768 horas) 11.345ab 2.703 814,90 23,82 8.600 – 18.600

64 dias          
(1.536 horas) 10.955ab 1.924 580,18 17,57 7.700 – 14.100

Letras sobrescritas coincidentes denotam diferença estatística não significante. (P ≤ 0,05) - Teste de 
Duncan. Análise de variância referente a essa tabela encontra-se apresentada em anexo, na tabela 8.25. 
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4.3.8 Avaliação dos resultados obtidos para a influência da parição e do 
puerpério sobre o número de neutrófilos 
 

 

  A avaliação dos resultados apresentados nas tabelas 4.26, 4.27 e 4.28 e 

na figura 4.20 demonstrou que no delineamento experimental proposto para ava1liar 

a influência da parição e da evolução do puerpério, as variações observadas no 

leucograma de caprinos da raça Saanen foram decorrentes às alterações no número 

de neutrófilos. 

  Conforme apresentado na tabela 4.26 e na figura 4.20, inicialmente no 

período compreendido entre o 32º e o 3º dia antes do parto, o número total de 

neutrófilos oscilou entre 5.757 ± 1.718 células/µl e 6.575 ± 2.784 células/µl, sem que 

qualquer diferença estatística pudesse ser verificada, sendo a seguir, observado nos 

últimos dias de gestação, um gradual aumento dessa variável. Nas amostras de 

sangue colhidas entre 3 dias antes do parto (72 |- 48 horas pré-parto) e com menos de 

12 horas ante-parto, constatou-se que os valores aumentaram, gradualmente e de 

forma significativa, de 6.575 ± 2.784 células/µl para 10.511 ± 2.662 células/µl. Entre 12 

horas antes e 24 horas após o parto (1 dia pós-parto) o valor do número do total de 

neutrófilos permaneceu estabilizado, oscilando entre 9.856 ± 3.790 células/µl e 10.511 

± 2.662 células/µl, sem que qualquer diferença estatística pudesse ter sido 

comprovada. Na evolução do puerpério, no período compreendido entre o 2º e o 64º 

dia após o parto, verificou-se a existência de uma tendência dos valores serem 

menores do que aqueles registrados no período compreendido entre as últimas 12 

horas antes e as primeiras 24 horas após o parto. Nas amostras de sangue colhidas no 

3º, 4º e 64º dia após a parição, os número totais de neutrófilos, respectivamente 
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segmentado (tabela 4.28), sendo a curva para as duas variáveis semelhantes. Após 

flutuarem, no período que compreendia o 32º e o 3º dia antes do parto, entre 5.757 ± 

1.718 células/µl e 6.562 ± 1.684 células/µl, o número absoluto de neutrófilos 

segmentados aumentou, nos últimos 3 dias de gestação, passando de 6.542 ± 2.799 

células/µl, (nas amostras de sangue colhidas 3 dias antes do parto) para 10.459 ± 2.694 

células/µl (nas amostras colhidas nas últimas 12 horas que antecederam ao parto). A 

seguir, observou-se que entre 12 horas antes e 24 horas após o parto, o número 

absoluto de neutrófilos segmentados permaneceu estabilizado, com os valores 

oscilando entre 10.459 ± 2694 células/µl e 9.597 ± 3.770 células/µl. Na evolução do 

puerpério, entre o 2º e o 64º dia após o parto, verificou-se uma tendência dos valores 

a serem menores do que aqueles registrados no período compreendido entre as 

últimas 12 horas antes do parto e as primeiras 24 horas de puerpério, pois nas 

amostras de sangue colhidas no 3º, 4º e 64º dia após o parto, os números absolutos de 

neutrófilos com núcleos segmentados, respectivamente iguais a 6.725 ± 2.137 

células/µl, 6.836 ± 3.118 células/µl e 7.441 ± 1774 células/µl, foram estatisticamente, 

menores do que aquele encontrado nas amostras colhidas nas últimas 12 horas de 

gestação. 
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Tabela 4.26 – Avaliação da influência da parição e do puerpério sobre o número total de 
neutrófilos de caprinos sadios, da raça Saanen, criados no Estado de São Paulo, 
segundo as características estatísticas (média, desvio padrão, desvio padrão da 
média, coeficiente de variação e amplitude de variação). São Paulo - 2001. 

 

Grupos Experimentais 
Média     

(células/µl)
Desvio 
padrão    

(células/µl)

Desvio padrão 
da média       
(células/µl) 

Coeficiente 
de variação 

(%) 

Amplitude     
de variação    
(células/µl) 

Fa
se
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 d
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s/
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s a

nt
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 d
o 

pa
rto

)  

32 dias           
(792 |- 768 horas) 5.757d 1.718 518,06 29,85 3.100 – 8.925 

16 dias           
(408 |- 384 horas) 6.562cd 1.684 507,63 25,66 3.784 – 9.202 

8 dias            
(216 |-192 horas) 6.352cd 2.614 786,83 41,20 2.886 – 10.935

4 dias            
(96 |-72 horas) 5.9695cd 2.305 700,92 39,02 2.088 – 10.184

3 dias            
(72 |- 48 horas) 6.575cd 2.784 844,06 42,79 2.232 – 11.692

2 dias            
(48 |- 24 horas) 7.637bcd 3.071 926,07 40,22 3.975 – 14.580

1 dia             
(24 | - 12 horas) 8.081abcd 2.634 794,30 32,60 3.192 – 12.495

½ dia            
(≤ 12 horas) 10.511a 2.662 802,15 25,75 6.624 – 14.529

Momento da parição 9.932ab 3.257 867,08 32,58 2.912 – 14.760
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½ dia            
(12 horas) 9.917ab 2.990 898,76 30,55 4.085 – 14.440

1 dia             
(24 horas) 9.856ab 3.790 1.136,56 39,28 3.528 – 16.093

2 dias            
(48 horas) 7.751bcd 2.346 703,26 30,57 5.092 – 13.376

3 dias            
(72 horas) 6.898cd 2.263 644,33 31,77 3.468 – 10.857

4 dias            
(96 horas) 7.177bcd 3.553 940,19 45,62 3.078 – 13.987

8 dias            
(192 horas) 8.789abc 3.568 1.054,53 40,01 4.608 – 14.118

16 dias           
(384 horas) 8.402abcd 2.976 875,95 34,74 4.615 – 14.790

32 dias           
(768 horas) 8.262abcd 2.772 833,51 35,50 5.304 – 15.066

64 dias          
(1.536 horas) 7.457bcd 1.758 535,00 23,84 5.005 – 10.575

Letras sobrescritas coincidentes denotam diferença estatística não significante. (P ≤ 0,05) - Teste de 
Duncan. Análise de variância referente a essa tabela encontra-se apresentada em anexo, na tabela 8.26. 
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Tabela 4.27  –  Avaliação da influência da parição e do puerpério sobre o número de neutrófilos 
bastonetes de caprinos sadios, da raça Saanen, criados no Estado de São Paulo, 
segundo as características estatísticas (média, desvio padrão, desvio padrão da 
média, coeficiente de variação e amplitude de variação). São Paulo - 2001. 

 

Grupos Experimentais 
Média     

(células/µl)
Desvio 
padrão    

(células/µl)

Desvio padrão 
da média       
(células/µl) 

Coeficiente 
de variação 

(%) 

Amplitude     
de variação    
(células/µl) 

Fa
se
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 d
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ra
s a
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 d
o 
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rto

)  

32 dias           
(792 |- 768 horas) 0c 0 0,00 - 0 – 0 

16 dias           
(408 |- 384 horas) 0c 0 0,00 - 0 – 0 

8 dias            
(216 |-192 horas) 18c 38 11,47 222,62 0 – 97 

4 dias            
(96 |-72 horas) 11c 35 10,54 331,66 0 – 116 

3 dias            
(72 |- 48 horas) 32c 74 2,19 227,39 0 – 212 

2 dias            
(48 |- 24 horas) 0c 0 0,00 - 0 – 0 

1 dia             
(24 | - 12 horas) 0c 0 0,00 - 0 – 0 

½ dia            
(≤ 12 horas) 52bc 74 22,22 144,22 0 – 184 

Momento da parição 87bc 135 40,80 157,15 0 – 338 
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 p
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½ dia            
(12 horas) 160abc 313 94,31 195,50 0 – 1.062 

1 dia             
(24 horas) 259ab 463 139,66 178,91 0 – 1.210 

2 dias            
(48 horas) 121bc 196 59,14 162,59 0 – 565 

3 dias            
(72 horas) 174abc 295 88,67 169,91 0 – 906 

4 dias            
(96 horas) 341a 585 176,25 171,20 0 – 1.970 

8 dias            
(192 horas) 48bc 112 33,85 235,23 0 – 344 

16 dias           
(384 horas) 50bc 107 32,19 213,89 0 – 348 

32 dias           
(768 horas) 10c 34 10,36 331,67 0 – 114 

64 dias          
(1.536 horas) 16c 35 10,70 224,27 0 – 97 

Letras sobrescritas coincidentes denotam diferença estatística não significante. (P ≤ 0,05) - Teste de 
Duncan. Análise de variância referente a essa tabela encontra-se apresentada em anexo, na tabela 8.27. 
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Tabela 4.28  –  Avaliação da influência da parição e do puerpério sobre o número de neutrófilos 
segmentados de caprinos sadios, da raça Saanen, criados no Estado de São 
Paulo, segundo as características estatísticas (média, desvio padrão, desvio 
padrão da média, coeficiente de variação e amplitude de variação). São Paulo - 
2001. 

 

Grupos Experimentais 
Média     

(células/µl)
Desvio 
padrão    

(células/µl)

Desvio padrão 
da média       
(células/µl) 

Coeficiente 
de variação 

(%) 

Amplitude     
de variação    
(células/µl) 

Fa
se

 F
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al
 d

e 
G

es
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çã
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(D
ia

s/
ho

ra
s a

nt
es

 d
o 

pa
rto

)  

32 dias           
(792 |- 768 horas) 5.757d 1.718 518,06 29,85 3.100 – 8.925 

16 dias           
(408 |- 384 horas) 6.562cd 1.684 507,63 25,66 3.784 – 9.202 

8 dias            
(216 |-192 horas) 6.334cd 2.610 786,83 41,20 2.886 – 10.935

4 dias            
(96 |-72 horas) 5.958cd 2.325 700,92 39,02 1.972 – 10.184

3 dias            
(72 |- 48 horas) 6.542cd 2.799 844,06 42,79 2.088 – 11.692

2 dias            
(48 |- 24 horas) 7.636bcd 3.071 926,07 40,22 3.975 – 14.580

1 dia             
(24 | - 12 horas) 8.081abcd 2.634 794,30 32,60 3.192 – 12.495

½ dia            
(≤ 12 horas) 10.459a 2.694 812,15 25,75 6.624 – 14.529

Momento da parição 9.846ab 3.207 967,08 32,58 2.912 – 14.596

Pu
er

pé
ri

o 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

(D
ia

s/
ho

ra
s a
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½ dia            
(12 horas) 9.757ab 2.981 898,76 30,55 4.085 – 14.440

1 dia             
(24 horas) 9.597ab 3.770 1136,56 39,28 3.528 – 16.093

2 dias            
(48 horas) 7.630bcd 2.332 703,26 30,57 5.092 – 13.224

3 dias            
(72 horas) 6.725cd 2.137 644,83 31,78 3.468 – 10.716

4 dias            
(96 horas) 6.836cd 3.118 940,19 45,62 3.078 – 12.324

8 dias            
(192 horas) 8.742abc 3.497 1.054,53 40,00 4.608 – 13.937

16 dias           
(384 horas) 8.362abcd 2.905 875,95 34,74 4.615 – 14.442

32 dias           
(768 horas) 8.252abcd 2.764 833,51 33,50 5.304 – 15.066

64 dias          
(1536 horas) 7.441bcd 1.774 535,00 33,85 5.005 – 10.575

Letras sobrescritas coincidentes denotam diferença estatística não significante. (P ≤ 0,05) - Teste de 
Duncan. Análise de variância referente a essa tabela encontra-se apresentada em anexo, na tabela 8.28. 
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Tabela 4.29  –  Avaliação da influência da parição e do puerpério sobre o número de eosinófilos 
de caprinos sadios, da raça Saanen, criados no Estado de São Paulo, segundo as 
características estatísticas (média, desvio padrão, desvio padrão da média, 
coeficiente de variação e amplitude de variação). São Paulo - 2001. 

 

Grupos Experimentais 
Média     

(células/µl)
Desvio 
padrão    

(células/µl)

Desvio padrão 
da média       
(células/µl) 

Coeficiente 
de variação 

(%) 

Amplitude     
de variação    
(células/µl) 

Fa
se

 F
in

al
 d

e 
G
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ta

çã
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(D
ia

s/
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ra
s a

nt
es

 d
o 

pa
rto

)  

32 dias           
(792 |- 768 horas) 43a 76 22,95 178,89 0 – 192 

16 dias           
(408 |- 384 horas) 67a 72 21,58 107,11 0 – 176 

8 dias            
(216 |-192 horas) 77a 153 46,08 198,25 0 – 510 

4 dias            
(96 |-72 horas) 81a 143 43,07 176,94 0 – 440 

3 dias            
(72 |- 48 horas) 14a 32 9,61 223,42 0 – 85 

2 dias            
(48 |- 24 horas) 45a 99 29,99 220,14 0 – 327 

1 dia             
(24 | - 12 horas) 81a 92 27,64 112,68 0 – 286 

½ dia            
(≤ 12 horas) 21a 47 14,15 224,49 0 – 129 

Momento da parição 23a 52 15,62 224,37 0 – 142 
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pó
s o

 p
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)  

½ dia            
(12 horas) 10a 33 9,91 331,66 0 – 109 

1 dia             
(24 horas) 49a 75 22,61 152,45 0 – 208 

2 dias            
(48 horas) 84a 100 30,24 120,06 0 – 324 

3 dias            
(72 horas) 28a 48 14,58 171,64 0 – 111 

4 dias            
(96 horas) 95a 146 44,07 154,01 0 – 475 

8 dias            
(192 horas) 34a 64 19,30 185,82 0 – 183 

16 dias           
(384 horas) 44a 68 20,60 155,30 0- 200 

32 dias           
(768 horas) 99a 170 51,22 170,17 0 – 588 

64 dias          
(1.536 horas) 101a 180 54,14 178,43 0 – 585 

Letras sobrescritas coincidentes denotam diferença estatística não significante. (P ≤ 0,05) - Teste de 
Duncan. Análise de variância referente a essa tabela encontra-se apresentada em anexo, na tabela 8.29. 
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Tabela 4.30 – Avaliação da influência da parição e do puerpério sobre o número de basófilos de 
caprinos sadios da raça Saanen, criados no Estado de São Paulo, segundo as 
características estatísticas (média, desvio padrão, desvio padrão da média, 
coeficiente de variação e amplitude de variação). São Paulo - 2001. 

 

Grupos Experimentais 
Média     

(células/µl)
Desvio 
padrão    

(células/µl)

Desvio padrão 
da média       
(células/µl) 

Coeficiente 
de variação 

(%) 

Amplitude     
de variação    
(células/µl) 

Fa
se

 F
in

al
 d

e 
G

es
ta

çã
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(D
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s/
ho

ra
s a

nt
es

 d
o 

pa
rto

)  

32 dias           
(792 |- 768 horas) 40a 72 21,67 181,34 0 – 192 

16 dias           
(408 |- 384 horas) 62a 73 21,94 116,68 0 – 228 

8 dias            
(216 |-192 horas) 47a 70 21,18 149,18 0 – 194 

4 dias            
(96 |-72 horas) 89a 97 29,13 109,13 0 – 246 

3 dias            
(72 |- 48 horas) 51a 98 29,68 193,02 0 - 288 

2 dias            
(48 |- 24 horas) 88a 117 35,19 132,34 0 – 340 

1 dia             
(24 | - 12 horas) 58a 90 27,16 155,04 0 – 268 

½ dia            
(≤ 12 horas) 9a 30 9,18 331,66 0 – 101 

Momento da parição 23a 51 15,47 224,82 0 –142 
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s o

 p
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)  

½ dia            
(12 horas) 36a 91 27,43 255,91 0 – 296 

1 dia             
(24 horas) 68a 70 21,08 103,37 0 –172 

2 dias            
(48 horas) 72a 95 28,78 133,41 0 - 244 

3 dias            
(72 horas) 61a 109 32,77 179,49 0 – 302 

4 dias            
(96 horas) 109a 126 38,08 115,88 0 – 332 

8 dias            
(192 horas) 32a 71 21,54 222,57 0 – 181 

16 dias           
(384 horas) 10a 33 10,00 331,66 0 – 110 

32 dias           
(768 horas) 49a 74 22,28 149,96 0 – 212 

64 dias          
(1.536 horas) 53a 82 24,65 154,75 0 – 240 

Letras sobrescritas coincidentes denotam diferença estatística não significante. (P ≤ 0,05) - Teste de 
Duncan. Análise de variância referente a essa tabela encontra-se apresentada em anexo, na tabela 8.30. 
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4.3.11 Avaliação dos resultados obtidos para a influência da parição e do 
puerpério sobre o número de linfócitos 
 

 

  A avaliação dos resultados apresentados nas tabelas 4.31; 4.32; 4.33; 

4.34; 4.35 e na figura 4.23 para o número de linfócitos evidenciou que essa variável 

não sofreu influência da parição, como também durante a evolução do puerpério não 

puderam ser evidenciadas modificações no número de linfócitos, sendo o quadro 

leucocitário, predominantemente neutrofílico durante o experimento proposto para 

avaliar a influência da parição e da evolução do puerpério. 

  Os resultados apresentados na tabela 4.31 e na figura 4.23, 

demonstraram que o número total de linfócitos oscilou, nos últimos 32 dias de 

gestação, entre 2.544 ± 859 células/µl e 3.834 ± 1.766 células/µl, não sendo observadas 

diferenças estatísticas significantes entre esses valores e aqueles encontrados em 

amostras de sangue colhidas imediatamente após o parto (2.845 ± 1.932 células/µl). 

Também, durante a evolução do puerpério, não foram observadas variações do 

número total de linfócitos, sendo que durante os 64 dias após o parto, em que o 

quadro hemático foi acompanhado, os valores oscilaram entre 2.619 ± 885 células/µl e 

4.102 ± 1.759 células/µl, sem que qualquer diferença estatística pudesse ter sido  

verificada. 
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  Também durante a evolução do puerpério, não foram observadas 

variações do número absoluto de linfócitos pequenos, linfócitos grandes e total de 

linfócitos típicos, sendo que durante os 64 dias após o parto, em que o quadro 

hemático foi acompanhado, os valores oscilaram, respectivamente, entre 2.426 ± 693 

células/µl e 3.834 ± 1.740 células/µl; entre 9 ± 29 células/µl e 99 ± 131 células/µl ; entre 

2.489 ± 753 células/µl  e 3.842 ± 1.728 células/µl , sem que qualquer diferença 

estatística pudesse ter sido observada. 

  Em relação às formas atípicas de linfócitos, observou-se que eles 

representaram entre 1,9 a 10,0 % de todas as formas linfocíticas observadas. Os 

resultados apresentados na tabela 4.35 demonstraram que durante a fase final da 

gestação, imediatamente após a parição e durante a evolução do puerpério o número 

de linfócitos atípicos oscilou entre 64 ± 76 células/µl e 386 ± 322 células/µl , sem que 

qualquer diferença estatística pudesse ter sido constatada. 

  Dentre as atipias linfocitárias observadas, as sombras citoplasmáticas 

de Gumprecht foram as mais freqüentemente obtidas, representando 63,1 % das 

formas atípicas. Também foram encontrados linfócitos atípicos do tipo monocitóide, 

linfócitos atípicos com núcleo duplo e linfócitos atípicos do tipo Türk, os quais 

representaram, respectivamente, 34,3 %, 1,5 % e 1,1 % das atipias obtidas para os 

grupos experimentais estudados. 
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Tabela 4.32 – Avaliação da influência da parição e do puerpério sobre o número total de 
linfócitos típicos de caprinos sadios, da raça Saanen, criados no Estado de São 
Paulo, segundo as características estatísticas (média, desvio padrão, desvio 
padrão da média, coeficiente de variação e amplitude de variação). São Paulo - 
2001. 

 

Grupos Experimentais 
Média      

(células/µl) 
Desvio 
padrão     

(células/µl) 

Desvio padrão 
da média      
(células/µl) 

Coeficiente 
de variação  

(%) 

Amplitude   
de variação  
(células/µl) 

Fa
se

 F
in

al
 d

e 
G

es
ta

çã
o 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

(D
ia

s/
ho

ra
s a

nt
es

 d
o 

pa
rto

)  

32 dias           
(792 |- 768 horas) 3.448a 1.514 456,58 43,92 1.365 – 5.500

16 dias           
(408 |- 384 horas) 3.140a 1.605 483,78 51,10 1.391 – 7.074

8 dias            
(216 |-192 horas) 3.313a 1.119 337,45 33,78 1.455 – 4.900

4 dias            
(96 |-72 horas) 3.378a 989 298,30 29,29 1.501 – 4.949

3 dias            
(72 |- 48 horas) 2.847a 1.032 311,14 36,24 1.408 – 4.464

2 dias            
(48 |- 24 horas) 3.344a 1.338 403,28 40,00 972 – 5.610 

1 dia             
(24 | - 12 horas) 3.483a 1.394 420,32 40,03 1.696 – 5.830

½ dia            
(≤ 12 horas) 2.345a 782 235,71 33,34 776 – 3.952 

Momento da parição 2.694a 1.883 567,62 69,87 1.554 – 8.064

Pu
er

pé
ri

o 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

(D
ia

s/
ho

ra
s a

pó
s o

 p
ar

to
)  

½ dia            
(12 horas) 3.310a 1.122 338,41 33,91 2.006 – 5.130

1 dia             
(24 horas) 3.004a 955 287,89 31,77 847 – 4.147 

2 dias            
(48 horas) 2.893a 1.108 334,05 38,29 1.368 – 4.884

3 dias            
(72 horas) 3.842a 1.728 521,06 44,97 1.843 – 7.668

4 dias            
(96 horas) 3.806a 1.571 473,77 41,28 2.318 – 7.980

8 dias            
(192 horas) 3.304a 1.030 310,46 31,17 2.016 – 5.372

16 dias           
(384 horas) 2.489a 753 227,04 30,25 990 – 4.100 

32 dias           
(768 horas) 2.696a 985 296,95 36,53 980 – 3.848 

64 dias          
(1536 horas) 3.132a 822 247,93 26,26 2.349 – 5.160

Letras sobrescritas coincidentes denotam diferença estatística não significante. (P ≤ 0,05) - Teste de 
Duncan. Análise de variância referente a essa tabela encontra-se apresentada em anexo, na tabela 8.32. 
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Tabela 4.33 –  Avaliação da influência da parição e do puerpério sobre o número de linfócitos 
típicos pequenos de caprinos sadios, da raça Saanen, criados no Estado de São 
Paulo, segundo as características estatísticas (média, desvio padrão, desvio 
padrão da média, coeficiente de variação e amplitude de variação). São Paulo - 
2001. 

 

Grupos Experimentais 
Média      

(células/µl) 
Desvio 
padrão     

(células/µl) 

Desvio padrão 
da média      
(células/µl) 

Coeficiente 
de variação  

(%) 

Amplitude   
de variação  
(células/µl) 

Fa
se

 F
in

al
 d

e 
G

es
ta

çã
o 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

(D
ia

s/
ho

ra
s a

nt
es

 d
o 

pa
rto

)  

32 dias           
(792 |- 768 horas) 3.361a 1.463 441,08 43,52 1.365 – 5.244

16 dias           
(408 |- 384 horas) 3.112a 1.574 454,58 50,58 1391 – 6.943

8 dias            
(216 |-192 horas) 3.236a 1.132 341,26 34,98 1.261 – 4.802

4 dias            
(96 |-72 horas) 3.336a 990 298,53 29,68 1.501 – 4.949

3 dias            
(72 |- 48 horas) 2.820a 1.044 314,92 37,04 1.408 – 4.464

2 dias            
(48 |- 24 horas) 3.344a 1.338 403,28 40,00 972 – 5.610 

1 dia             
(24 | - 12 horas) 3.425a 1.409 424,89 41,15 1.590 – 5.724

½ dia            
(≤ 12 horas) 2.296a 791 238,35 34,42 582 – 3.800 

Momento da parição 2.642a 1.910 575,89 72,29 1.312 – 8.064

Pu
er

pé
ri

o 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

(D
ia

s/
ho

ra
s a

pó
s o

 p
ar

to
)  

½ dia            
(12 horas) 3.251a 1.087 327,88 33,45 2.006 – 5.130

1 dia             
(24 horas) 2.968a 971 292,80 32,72 847 – 4.147 

2 dias            
(48 horas) 2.794a 1.010 304,53 36,15 1.368 – 4.551

3 dias            
(72 horas) 3.834a 1.740 524,51 45,38 1.746 – 7.668

4 dias            
(96 horas) 3.744a 1.601 482,66 42,76 2.318 – 7.980

8 dias            
(192 horas) 3.278a 1.031 310,90 31,45 1.932 – 5.372

16 dias           
(384 horas) 2.426a 693 208,82 28,56 990 – 3.900 

32 dias           
(768 horas) 2.679a 974 293,79 36,38 980 – 3.774 

64 dias          
(1536 horas) 3.086a 792 238,89 25,67 2.349 – 5.040

Letras sobrescritas coincidentes denotam diferença estatística não significante. (P ≤ 0,05) - Teste de 
Duncan. Análise de variância referente a essa tabela encontra-se apresentada em anexo, na tabela 8.33. 
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Tabela 4.34 –  Avaliação da influência da parição e do puerpério sobre o número de linfócitos 
típicos grandes de caprinos sadios, da raça Saanen, criados no Estado de São 
Paulo, segundo as características estatísticas (média, desvio padrão, desvio 
padrão da média, coeficiente de variação e amplitude de variação). São Paulo - 
2001. 

 

Grupos Experimentais 
Média     

(células/µl)
Desvio 
padrão    

(células/µl)

Desvio padrão 
da média       
(células/µl) 

Coeficiente 
de variação 

(%) 

Amplitude     
de variação    
(células/µl) 

Fa
se

 F
in

al
 d

e 
G

es
ta

çã
o 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

(D
ia

s/
ho

ra
s a

nt
es

 d
o 

pa
rto

)  

32 dias           
(792 |- 768 horas) 87a 150 45,13 172,76 0 – 500 

16 dias           
(408 |- 384 horas) 28a 49 14,80 175,83 0 – 131 

8 dias            
(216 |-192 horas) 77a 97 29,16 124,88 0 – 234 

4 dias            
(96 |-72 horas) 41a 61 18,52 148,14 0 – 150 

3 dias            
(72 |- 48 horas) 27a 64 19,23 233,89 0 – 194 

2 dias            
(48 |- 24 horas) 0a 0 0,00 - 0 – 0 

1 dia             
(24 | - 12 horas) 58a 68 20,39 116,94 0 – 147 

½ dia            
(≤ 12 horas) 48a 83 25,06 172,48 0 – 194 

Momento da parição 52a 104 31,50 199,51 0 – 328 

Pu
er

pé
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(D
ia

s/
ho

ra
s a

pó
s o

 p
ar

to
)  

½ dia            
(12 horas) 59a 119 35,95 202,41 0 – 380 

1 dia             
(24 horas) 37a 89 26,95 244,53 0 – 284 

2 dias            
(48 horas) 99a 131 39,65 132,22 0 – 333 

3 dias            
(72 horas) 9a 29 8,82 331,66 0 – 97 

4 dias            
(96 horas) 62a 105 31,73 168,48 0 – 316 

8 dias            
(192 horas) 25a 61 18,26 237,93 0 – 188 

16 dias           
(384 horas) 63a 100 30,14 157,76 0 – 285 

32 dias           
(768 horas) 17a 39 11,65 223,70 0 – 104 

64 dias          
(1536 horas) 45a 90 27,08 198,02 0 – 282 

Letras sobrescritas coincidentes denotam diferença estatística não significante. (P ≤ 0,05) - Teste de 
Duncan. Análise de variância referente a essa tabela encontra-se apresentada em anexo, na tabela 8.34. 
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Tabela 4.35 –  Avaliação da influência da parição e do puerpério sobre o número de linfócitos 
atípicos de caprinos sadios, da raça Saanen, criados no Estado de São Paulo, 
segundo as características estatísticas (média, desvio padrão, desvio padrão da 
média, coeficiente de variação e amplitude de variação). São Paulo - 2001. 

 

Grupos Experimentais 
Média      

(células/µl) 
Desvio 
padrão     

(células/µl) 

Desvio padrão 
da média      
(células/µl) 

Coeficiente 
de variação  

(%) 

Amplitude   
de variação  
(células/µl) 

Fa
se

 F
in

al
 d

e 
G

es
ta

çã
o 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

(D
ia

s/
ho

ra
s a

nt
es

 d
o 

pa
rto

)  

32 dias           
(792 |- 768 horas) 386a 322 97,06 83,32 0 – 1.100 

16 dias           
(408 |- 384 horas) 155a 181 54,71 117,34 0 – 524 

8 dias            
(216 |-192 horas) 242a 239 72,13 98,89 0 – 776 

4 dias            
(96 |-72 horas) 277a 188 56,65 67,81 0 – 600 

3 dias            
(72 |- 48 horas) 203a 218 65,69 107,27 0 – 742 

2 dias            
(48 |- 24 horas) 123a 114 34,26 92,25 0 – 324 

1 dia             
(24 | - 12 horas) 235a 216 65,11 91,81 0 – 524 

½ dia            
(≤ 12 horas) 200a 199 59,94 99,62 0 – 606 

Momento da parição 150a 181 54,45 120,17 0 – 492 

Pu
er

pé
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(D
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s/
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ra
s a

pó
s o

 p
ar

to
)  

½ dia            
(12 horas) 64a 76 22,80 118,31 0 – 190 

1 dia             
(24 horas) 214a 212 63,95 98,95 0 – 590 

2 dias            
(48 horas) 177a 125 37,70 70,46 0 – 330 

3 dias            
(72 horas) 260a 246 74,07 94,65 0 – 714 

4 dias            
(96 horas) 273a 178 53,77 65,43 0 – 591 

8 dias            
(192 horas) 114a 150 45,22 131,87 0 – 432 

16 dias           
(384 horas) 130a 197 59,25 150,85 0 – 500 

32 dias           
(768 horas) 153a 282 84,95 184,04 0 – 832 

64 dias          
(1536 horas) 201a 273 82,27 135,87 0 – 868 

Letras sobrescritas coincidentes denotam diferença estatística não significante. (P ≤ 0,05) - Teste de 
Duncan. Análise de variância referente a essa tabela encontra-se apresentada em anexo, na tabela 8.35. 
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Tabela 4.36 – Avaliação da influência da parição e do puerpério sobre o número de monócitos de 
caprinos sadios, da raça Saanen, criados no Estado de São Paulo, segundo as 
características estatísticas (média, desvio padrão, desvio padrão da média, 
coeficiente de variação e amplitude de variação). São Paulo - 2001. 

 

Grupos Experimentais 
Média      

(células/µl) 
Desvio 
padrão     

(células/µl) 

Desvio padrão 
da média      
(células/µl) 

Coeficiente 
de variação  

(%) 

Amplitude   
de variação  
(células/µl) 

Fa
se

 F
in

al
 d

e 
G

es
ta

çã
o 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

(D
ia

s/
ho

ra
s a

nt
es

 d
o 

pa
rto

)  

32 dias           
(792 |- 768 horas) 27c 64 19,36 238,68 0 – 200 

16 dias           
(408 |- 384 horas) 160ab 221 66,69 138,32 0 – 590 

8 dias            
(216 |-192 horas) 42bc 79 23,75 188,33 0 – 234 

4 dias            
(96 |-72 horas) 89abc 95 28,61 106,72 0 – 268 

3 dias            
(72 |- 48 horas) 37bc 66 19,84 178,69 0 – 180 

2 dias            
(48 |- 24 horas) 117abc 115 34,72 98,12 0 – 324 

1 dia             
(24 | - 12 horas) 44bc 62 18,62 140,65 0 – 143 

½ dia            
(≤ 12 horas) 24c 55 16,63 229,86 0 – 163 

Momento da parição 59bc 118 35,52 190,65 0 – 369 

Pu
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pé
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(D
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s/
ho

ra
s a

pó
s o

 p
ar

to
)  

½ dia            
(12 horas) 37bc 85 25,54 231,75 0 – 554 

1 dia             
(24 horas) 136abc 211 63,66 155,76 0 – 627 

2 dias            
(48 horas) 87abc 99 29,98 114,19 0 – 294 

3 dias            
(72 horas) 202a 204 61,39 101,02 0 – 568 

4 dias            
(96 horas) 77bc 94 28,31 122,68 0 – 244 

8 dias            
(192 horas) 90abc 169 51,00 187,38 0 – 549 

16 dias           
(384 horas) 42bc 110 33,08 262,35 0 – 360 

32 dias           
(768 horas) 85abc 117 35,15 137,02 0 – 336 

64 dias          
(1536 horas) 11c 37 11,27 331,66 0 – 124 

Letras sobrescritas coincidentes denotam diferença estatística não significante. (P ≤ 0,05) - Teste de 
Duncan. Análise de variância referente a essa tabela encontra-se apresentada em anexo, na tabela 8.36
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5 DISCUSSÃO 

 
5.1 Considerações gerais 
 
 
  Apesar da evolução ocorrida no último século, nos conhecimentos 

relacionados à Hematologia Veterinária, desde os trabalhos publicados por 

BURNETT (1917), por FISH e HAYIDEN (1926) apud GAUTAM (1956) e por 

DRASTISCH, (1928), constatou-se após uma análise crítica da literatura 

compulsada, que estudos ainda são necessários para esclarecer e determinar os vários 

fatores causadores e variações nos valores do quadro hemático dos animais. Dentre 

estes fatores pode-se enumerar, tanto aqueles relacionados à espécie animal, às raças, 

à idade, às condições de manejo e de ambiente, como também aqueles referentes às 

condições fisiológicas como a gestação, a parição, e o puerpério. 

  Apesar do interesse, na área da medicina humana, em estudar a 

influência da gestação, da parição e do puerpério sobre o hemograma (BURNETT 

1917; SCHALM 1961; MICHAEL e METCALFE 1994; BURWELL e METCALFE 

1958), pode-se constatar que na espécie caprina uma pequena quantidade de 

pesquisas foi realizada sobre esse tema (ROY et al., 1965; HOVERSLAND et al., 

1974; VIHAN e RAI, 1987; FORTAGNE e SCHAFER, 1989; MARQUES JUNIOR 

et al. 1990; MBASSA e POULSEN, 1991; AZAB e ABDEL-MAKSOUD, 1999), 

tornando necessário a inclusão, na revisão da literatura compulsada, de pesquisas 

realizadas em outras espécies de ruminantes (FERGUSON et al. 1941; MORRIS 

1944; MERRIL e SMITH 1954; HOLMANN 1955; MORRIS 1944; MOBERG 

1955; STRAUB et al. 1959; PATERSON 1957; METCALFE e PARRER 1966; 

MORE et al. 1971; GUIDRY et al. 1976; BIRGEL JUNIOR e GRUNERT 1996).
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  Na análise da literatura brasileira, relacionada a determinação dos 

valores de normalidade do quadro hemático dos caprinos e dos fatores causadores de 

suas variações, constatou-se a existência de apenas 10 pesquisas inerentes ao referido 

tema (BIRGEL 1969; BIRGEL 1974; FERREIRA NETO et al. 1982; MATOS et al. 

1982; MARQUES JUNIOR et al. 1983; FERREIRA NETO et al. 1986; UNANIAN 

1986;; BARROS FILHO et al. 1997a; BARROS FILHO et al. 1997b), sendo que 

somente o trabalho realizado por MARQUES JÚNIOR et al. (1990) estudou a 

influência da gestação e da parição sobre os constituintes do hemograma. 

  Os fatos anteriormente discutidos evidenciaram, de forma notória, a 

necessidade da realização de estudos para se determinar os valores de referência do 

hemograma dos caprinos criados nas condições brasileiras de manejo e alimentação, 

bem como a avaliação dos fatores de variação sobre a crase sangüínea. Entre esses 

fatores merece destaque aqueles relacionados à gestação, à parição e ao puerpério, 

justificando-se, dessa maneira, a realização da presente pesquisa. 
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5.2 Valores do hemograma de cabras da raça saanen, criadas no estado de são 
paulo 
 

  Ao comparar-se o quadro eritrocitário de caprinos não gestantes, na 

fase inicial da gestação (30 a 60 dias de prenhez) e na fase média da gestação (60 a 

120 dias de prenhez) obtidos na presente pesquisa com aqueles referidos na 

1iteratura brasileira que procurou estudar e estabelecer valores de referência, bem 

como determinar os fatores causadores de variações no quadro eritrocitário de 

caprinos criados em nossas condições ambientais e de manejo, verificou-se que, 

somente quatro pesquisas procuraram estabelecer valores para todos os constituintes 

do eritrograma (BIRGEL, 1969; FERREIRA NETO et al., 1986), UNANIAN, 1986; 

BARROS FILHO, 1997a). Os resultados obtidos na presente pesquisa para o número 

de hemácias, o volume globular, as taxas de hemoglobina e os índices 

hematimétricos absolutos foram semelhantes aos referidos por BIRGEL (1969) e 

BARROS FILHO (1997 a), pois os valores médios obtidos nessas duas pesquisas 

encontram-se dentro das amplitudes de variação, correspondentes às médias (± um 

desvio padrão), obtidas na presente dissertação. Entretanto, observou-se que os 

valores do eritrograma referidos por UNANIAN (1986) e FERREIRA NETO et al. 

(1986) são diferentes dos encontrados na presente pesquisa, sendo essas diferenças, 

decorrentes a influência dos fatores etários, uma vez que na presente pesquisa os 

animais estudados tinham idade média aproximada de 37 meses, enquanto que nas 

pesquisas desenvolvidas por UNANIAN (1986) e FERREIRA NETO et al. (1986) 

foi avaliado o hemograma de caprinos jovens com idade menor que 12 meses. 

Relacionados ao eritrograma, foram encontradas mais duas pesquisas brasileiras 

(MATOS et al. 1982 e MARQUES JUNIOR et al., 1990) que avaliaram parcialmente 
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o quadro eritrocitário de caprinos determinando o número de hemácias (MARQUES 

JUNIOR et al., 1990), o volume globular (MATOS et al. 1982; MARQUES JUNIOR 

et al., 1990) e a concentração de hemoglobina (MATOS et al. 1982; MARQUES 

JUNIOR et al., 1990), sendo os valores encontrados na presente pesquisa 

semelhantes aos valores referidos por esses autores para os constituintes do 

eritrograma por eles avaliados. 

  Em relação ao estudo do quadro leucocitário, verificou-se a existência 

de oito pesquisas brasileiras (BIRGEL, 1974; FERREIRA NETO et al., 1982, 

MATOS et al., 1982; MARQUES JUNIOR et al., 1983; FERREIRA NETO et al., 

1986; UNANIAN, 1986; MARQUES JUNIOR et al., 1990; BARROS FILHO et al., 

1997b) que procuraram estabelecer os valores de referência para o leucograma de 

caprinos criados nas condições climáticas, de manejo e de alimentação brasileiras, 

sendo os resultados do leucograma nessas pesquisas expressos de duas formas: 

valores absolutos e valores relativos. Nas pesquisas desenvolvidas por BIRGEL 

(1974) e BARROS FILHO et al. (1997b) optou-se pela apresentação dos resultados 

em valores absolutos, afirmando-se o número de células existentes por unidade de 

sangue, enquanto nas pesquisas desenvolvidas por FERREIRA NETO et al. (1982), 

MATOS et al. (1982); MARQUES JUNIOR et al. (1983); FERREIRA NETO et al. 

(1986); UNANIAN (1986) e MARQUES JUNIOR et al. (1990) os resultados foram 

apresentados em valores relativos, que quantificam as células em porcentagem. Na 

apresentação dos resultados da presente dissertação, optou-se pela utilização dos 

valores absolutos, aceitando-se, portanto as recomendações de BIRGEL (1982) de 

que essa seria a forma mais representativa para a apresentação dos resultados do 

leucograma, face aos erros inerentes às tentativas do cálculo de valores médios e 
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desvios padrão da média a partir de valores apresentados em porcentagens. Dessa 

forma os resultados obtidos na presente pesquisa puderam ser perfeitamente 

confrontados, somente com aqueles apresentados por BIRGEL (1974) e BARROS 

FILHO et al. (1997b). A interpretação da afirmação exposta anteriormente ressalta, 

de forma expressiva, a necessidade e a premência de estudar-se melhor o quadro 

hemático de caprinos criados no Brasil. Dessa forma, justifica-se a contínua 

preocupação dos pesquisadores brasileiros na realização de pesquisas que tenham 

como objetivo o estabelecimento de valores de referência do hemograma de 

caprinos, bem como a avaliação das influências relacionadas à diversos fatores de 

variabilidade como a raça, a idade, o sexo, a alimentação, o sistema de criação, assim 

como a influência da gestação, da parição e do puerpério , que são objeto de estudo 

da presente dissertação. 

  Ao comparar-se o quadro leucocitário de caprinos não gestantes, na 

fase inicial da gestação (30 a 60 dias de prenhez) e na fase média da gestação (60 a 

120 dias de prenhez) obtidos na presente pesquisa com aqueles referidos por 

BIRGEL (1974) e BARROS FILHO et al. (1997b) verificou-se a existência de uma 

concordância nos valores das pesquisas mencionadas com aqueles obtidos na 

presente pesquisa para o número total de leucócitos, número absoluto de neutrófilos, 

de linfócitos e de basófilos, pois os valores médios obtidos nessas duas pesquisas 

para os constituintes do leucograma, anteriormente referidos, encontram-se dentro 

das amplitudes de variação, correspondentes às médias (± um desvio padrão), obtidas 

na presente dissertação. Com relação ao número absoluto de eosinófilos e de 

monócitos, os resultados obtidos na presente dissertação são equivalentes aos 
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relatados por BARROS FILHO et al. (1997b) e são menores do que os referidos por 

BIRGEL (1974). 

  Ao comparar-se os resultados relacionados ao número total de 

leucócitos, obtidos na presente pesquisa, com aqueles apresentados nas pesquisas 

realizadas por FERREIRA NETO et al. (1982), MATOS et al. (1982); MARQUES 

JUNIOR et al. (1983; UNANIAN (1986) e MARQUES JUNIOR et al. (1990) podem 

ser considerados semelhantes. Todavia o número total de leucócitos encontrado na 

presente pesquisa foi menor do que aquele obtido por FERREIRA NETO (1986), 

sendo tais variações justificadas pela diferença etária dos animais estudados nas 

respectivas pesquisas, pois a média de idade das cabras estudadas na presente 

pesquisa variou em torno de 37 meses, enquanto FERREIRA NETO et al. (1986) 

trabalharam com animais jovens com idade inferior ou igual a 12 meses.  

  Nos grupos experimentais compostos por caprinos não gestantes, na 

fase inicial da gestação (30 a 60 dias de prenhez) e na fase média da gestação (60 a 

120 dias de prenhez) observou-se, na presente pesquisa, que o quadro leucocitário 

foi, predominantemente linfocitário (relação linfócitos/neutrófilos variando entre 

1,12 e 1,46), fato esse que está em concordância com aqueles apresentados para 

caprinos jovens, com menos de 12 meses de idade por BIRGEL (1974) e FERREIRA 

NETO et al. (1986). Também, pode ser constatado nas pesquisas desenvolvidas por 

BIRGEL (1974) e por BARROS FILHO et al. (1997b) que o quadro leucocitário nos 

animais adultos passa a ser neutrofílico. Dessa forma, os resultados apresentados por 

BIRGEL (1974) e por BARROS FILHO (1997) assemelha-se ao comportamento do 

quadro leucocitário observado na presente pesquisa para os grupo compostos por 

caprinos na fase final da gestação (com mais de 120 dias de prenhez) e por cabras 
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recém paridas (com até 30 dias de evolução do puerpério), grupos nos quais o quadro 

leucocitário passou a ser neutrofílico (relação linfócitos/neutrófilos variando entre 

0,89 e 0,95). A inversão do quadro leucocitário de caprinos com o evoluir da idade, 

passando de linfocitário para neutrofílico devem, pelos fatos expostos no parágrafo 

anterior, estar relacionadas não propriamente à influência da idade, mas sim refletem 

as modificações desse quadro, relacionadas a fase da gestação em que se encontram 

as cabras estudadas. 
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5.3 Influência da gestação, sobre o eritrograma de cabras saanen, criadas no 
estado de são paulo 
 

 

  A análise da literatura sobre a influência da gestação no quadro 

eritrocitário de caprinos demonstra que pouco foi pesquisado sobre o assunto, sendo 

encontradas, apenas três pesquisas nas quais o eritrograma foi determinado por 

completo (FORTAGNE e SCHÄFER, 1989; MBASSA e POULSEN, 1991; AZAB e 

ABDEL-MAKSOUD, 1999). Nas demais pesquisas realizadas sobre a influência da 

gestação no quadro eritrocitário de caprinos (ROY et al., 1965; NFI, 1991; 

MARQUES JUNIOR et al., 1990), o eritrograma foi determinado somente 

parcialmente, sendo o número de hemácias avaliado nas pesquisas de ROY et al. 

(1965), NFI (1991) e MARQUES JUNIOR et al. (1990), as taxas de hemoglobina 

nas pesquisas desenvolvidas por ROY et al. (1965), NFI (1991) e MARQUES 

JUNIOR et al. (1990) e o volume globular nas pesquisas desenvolvidas por NFI 

(1991) e MARQUES JUNIOR et al. (1990). Ressalta-se que dentre as pesquisas, 

anteriormente referidas sobre o assunto, a única pesquisa brasileira sobre a influência 

da gestação no quadro eritrocitário de caprinos foi realizada por MARQUES 

JUNIOR et al. (1990). 

  Os resultados obtidos na presente pesquisa para o número de hemácias 

de caprinos sadios da raça Saanen, criados no Estado de São Paulo, demonstraram 

uma significativa influência da gestação sobre os valores observados no grupo de 

cabras que se encontravam na fase final de gestação (com mais de 120 dias de 

prenhez). Esses valores obtidos nesse grupo foram cerca de 2,0 x 106 hemácias/µl 

menores do que aqueles obtidos nos animais não prenhes e nas cabras nas fases 
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inicial e média da gestação. Ao comparar-se esses resultados com os apresentados na 

literatura, verifica-se que são semelhantes aos resultados apresentados por ROY et al. 

(1965), FORTAGNE e SCHÄFER (1989), MBASSA e POULSEN (1991) e AZAB e 

ABDEL-MAKSOUD (1999) que, também, observaram para caprinos na fase final da 

gestação uma significativa diminuição do número de hemácias. Discorda-se, 

entretanto, dos resultados obtidos por MARQUES JUNIOR et al. (1990) e NFI 

(1991) quando esses autores relataram uma não existência de alterações no número 

de hemácias de cabras gestantes. As controvérsias sobre o comportamento do 

número de hemácias durante a evolução da gestação, também, podem ser 

evidenciadas na literatura compulsada sobre bovinos, pois existe discordância entres 

os autores se a gestação provocaria uma diminuição (MORRIS, 1944) ou um 

aumento (HOLMANN, 1955) no número de eritrócitos. 

  Os resultados obtidos na presente pesquisa para o volume globular de 

caprinos sadios da raça Saanen, criados no Estado de São Paulo, demonstraram uma 

oscilação dos valores, sem que fosse possível a detecção de qualquer influência da 

gestação sobre o referido parâmetro. Dessa forma, os resultados obtidos na presente 

pesquisa estão em discordância, tanto dos resultados relatados por FORTAGNE e 

SCHÄFER (1989), MBASSA e POULSEN (1991) e AZAB e ABDEL-MAKSOUD 

(1999) que descreveram para o volume globular, uma diminuição na fase final da 

gestação, como também daqueles apresentados por NFI (1991) que relatou um 

aumento do volume globular nas cabras prenhes. Verifica-se, todavia que os 

resultados obtidos na presente pesquisa são semelhantes aos relatados por 

HOVERSLAND et al. (1974) e MARQUES JUNIOR et al. (1990), que também, não 

observaram influência da gestação sobre o volume globular. 
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  Os resultados obtidos na presente pesquisa para a concentração de 

hemoglobina de caprinos sadios da raça Saanen, criados no Estado de São Paulo, 

sofreram flutuações sem que uma tendência de variação pudesse ser evidenciada. 

Apesar da análise estatística apontar que os valores da concentração de hemoglobina 

na fase média da gestação foram maiores do que os obtidos nos outros grupos 

experimentais, encontrou-se na literatura compulsada apenas a referência de NFI 

(1991) sobre a ocorrência de um aumento nas concentrações de hemoglobina em 

cabras prenhes. Nas demais pesquisas, diferentemente, relata-se ou uma inexistência 

dessa influência sobre as concentrações de hemoglobina (ROY et al., 1965; AZAB e 

ABDEL-MAKSOUD, 1999; MARQUES JUNIOR et al., 1990), ou uma diminuição 

dos valores do referido parâmetro, na fase final da gestação (FORTAGNE e 

SCHÄFER, 1989; MBASSA e POULSEN, 1991). Diante do exposto recomenda-se a 

realização de outras pesquisas no intuito de avaliar-se melhor a influência da 

gestação sobre as concentrações de hemoglobina no sangue de caprinos. 

  Os resultados obtidos na presente pesquisa para os índices 

hematimétricos absolutos de caprinos sadios da raça Saanen, criados no Estado de 

São Paulo, evidenciaram uma significativa influência da gestação apenas sobre os 

valores do volume corpuscular médio (VCM) e da hemoglobina corpuscular média 

(HCM). No grupo de cabras que se encontravam na fase final de gestação (com mais 

de 120 dias de prenhez) os valores obtidos para o volume corpuscular médio (VCM) 

e para a hemoglobina corpuscular média (HCM) foram maiores do que aqueles 

encontrados nas cabras não gestantes e nas fases inicial e média da gestação. O 

referido aumento do volume corpuscular médio (VCM) e da hemoglobina 

corpuscular média (HCM), no final da gestação, já havia sido descrito por MBASSA 
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e POULSEN (1991) e AZAB e ABDEL-MAKSOUD (1999), estando essa 

observação relacionada ao comportamento do volume corpuscular médio (VCM) e 

da hemoglobina corpuscular média (HCM), na fase final da gestação, em desacordo 

com as efetuadas por FORTAGNE e SCHÄFER (1989) que não observaram 

influência da gestação sobre os referidos índices hematimétricos. Porém, em relação 

aos valores da concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM), os 

resultados da presente pesquisa estão em concordância com os referidos por 

FORTAGNE e SCHÄFER (1989) e AZAB e ABDEL-MAKSOUD (1999) que não 

observaram influência da gestação sobre esse índice hematimétrico e em desacordo 

com as observações de MBASSA e POULSEN (1991) quando afirmaram que a 

concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) aumenta na fase final da 

gestação. 

  A avaliação dos resultados, obtidos na presente dissertação, permite 

afirmar que na fase final da gestação de caprinos da raça Saanen o quadro 

eritrocitário foi caracterizado por uma diminuição do número de hemácias associada 

a um aumento do volume corpuscular médio (VCM) e da hemoglobina corpuscular 

média (HCM). Dessa forma, à semelhança do que ocorre na mulher, verifica-se a 

existência do que poderia denominar-se de “anemia fisiológica”. Além de ser 

observada em mulheres (MICHAEL e METCALFE, 1994), essa “anemia 

fisiológica”, também foi descrita em bovinos (MORRIS, 1944) e em caprinos (ROY 

et al., 1965; FORTAGNE e SCHÄFER, 1989; MBASSA e POULSEN, 1991; AZAB 

e ABDEL-MAKSOUD, 1999). 

  A origem dessa anemia nos ruminantes, entretanto, é controversa, pois 

diferentemente do observado em mulheres, onde na fase final da gestação ocorre uma 
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hipervolemia, decorrente a um aumento de 40% do volume de sangue circulante 

(BURWELL e METCALFE, 1958), nos pequenos ruminantes essa hipervolemia 

ocorre com menor intensidade (METCALFE e PARRER, 1966; HOVERSLAND et 

al., 1974). Apesar de, na fase final da gestação de caprinos ocorrer uma hipervolemia 

associada a uma leve hemodiluição, segundo HOVERSLAND et al. (1974), não 

foram observadas alterações no volume globular e na concentração de hemoglobina 

durante a gestação, no presente estudo. 

  Discorda-se da opinião de FORTAGNE e SCHÄFER (1989) e de 

AZAB e ABDEL-MAKSOUD (1999) quando descreveram que na fase final da 

gestação, as modificações do quadro hemático são decorrentes a hemodiluição do 

sangue devido a uma hidremia, pois nos resultados da presente pesquisa não foram 

verificadas as alterações do quadro hemático (diminuição do volume globular e da 

concentração de hemoglobina) esperadas para dar sustentação à teoria apresentada 

por esses autores (FORTAGNE e SCHÄFER, 1989; AZAB e ABDEL-MAKSOUD, 

1999), bem como não poderiam ser observadas as modificações ocorridas no volume 

corpuscular médio (VCM) relatados na presente pesquisa.  
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5.4 Influência da parição sobre o eritrograma de cabras saanen, criadas no 
estado de são paulo 
 

 

  Uma análise dos trabalhos científicos, que estudaram a influência da 

parição sobre o eritrograma de caprinos, evidencia que houve uma pequena 

preocupação relacionada ao referido tema, pois na revisão de literatura consultada 

foram encontradas apenas quatro citações (ROY et al., 1965; VIHAM e RAI, 1987; 

AZAB e ABDEL-MAKSOUD, 1999 MARQUES JUNIOR et al., 1990), sendo que 

somente em uma delas (AZAB e ABDEL-MAKSOUD, 1999) todos os constituintes 

do eritrograma foram determinados. 

  No delineamento experimental da presente dissertação, acompanhou-

se o quadro hemático de 11 cabras da raça Ssaanen, clinicamente sadias, criadas no 

Estado de São Paulo, com a finalidade de avaliar a influência da parição. A 

interpretação dos resultados obtidos demonstrou que a parição não influenciou o 

eritrograma, pois os resultados obtidos para o número de hemácias, volume globular, 

concentração de hemoglobina e índices hematimétricos absolutos não variaram 

durante o período. 

  Os resultados descritos na presente dissertação estão em discordância 

como os referidos por AZAB e ABDEL-MAKSOUD (1999), pois no dia do parto 

não foi observado, na presente dissertação, um aumento no número de hemácias e no 

volume globular, bem como não foi evidenciada uma diminuição do volume 

corpuscular médio (VCM) relatados por AZAB e ABDEL-MAKSOUD (1999) para 

cabras. De igual maneira, discorda-se dos valores referidos por VIHAM e RAI 

(1987) que relataram um aumento da concentração de hemoglobina em amostras de 
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sangue colhidas entre 6 e 12 horas após o parto. Em contra partida às observações de 

AZAB e ABDEL-MAKSOUD (1999) e VIHAN e RAI (1987) encontra-se, na 

literatura compulsada sobre hematologia de caprinos, as opiniões emanadas por ROY 

et al. (1965) que afirmaram haver no parto uma diminuição do número de hemácias, 

permanecendo a concentração de hemoglobina inalterada, bem como as referidas por 

MARQUES JUNIOR et al. (1990) que não puderam verificar diferenças estatísticas 

nos valores encontrados para o número de hemácias, volume globular e concentração 

de hemoglobina, em amostras colhidas imediatamente após o parto. 

  Apesar das pesquisas realizadas por STRAUB et al. (1959) e BIRGEL 

JUNIOR e GRUNERT (1996) indicarem que nos bovinos ocorre um significativo 

aumento do número de hemácias, do volume globular e da concentração de 

hemoglobina no momento do parto, sendo que os primeiro sinais dessa 

hemoconcentração já podiam ser evidenciados, segundo BIRGEL JUNIOR e 

GRUNERT (1996), nas últimas 36 horas de gestação, o mesmo comportamento não 

foi verificado em caprinos. Diante dos resultados obtidos na presente dissertação 

discorda-se das opiniões de AZAB e ABDEL-MAKSOUD (1999) de que o parto nos 

caprinos seria responsável por modificações no quadro eritrocitário decorrentes a 

uma hemoconcentração, devido à perda de fluídos durante a parição. 
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5.5 Influência do puerpério sobre o eritrograma de cabras saanen, criadas no 
estado de são paulo 
 

 

  A análise da literatura que procurou avaliar a influência do puerpério 

sobre o eritrograma de caprinos evidencia, da mesma forma do observado para a 

influência da parição, que houve uma pequena preocupação relacionada ao 

mencionado tema, pois na revisão de literatura foram encontradas apenas quatro 

citações sobre o assunto (ROY et al., 1965; VIHAM e RAI, 1987; MBASSA e 

PULSEN, 1991; AZAB e ABDEL-MAKSOUD, 1999), sendo que somente em duas 

delas (MBASSA e PULSEN, 1991; AZAB e ABDEL-MAKSOUD, 1999) todos os 

constituintes do eritrograma foram determinados. 

  No delineamento experimental da presente dissertação o 

acompanhamento do quadro hemático, durante o puerpério, foi efetuado de duas 

maneiras. No primeiro delineamento, compararam-se os valores obtidos para o 

eritrograma em cabras recém-paridas, nas quais o delivramento tivesse ocorrido há 

menos de 30 dias do momento da colheita do sangue, com os resultados obtidos em 

cabras não gestantes, cabras nas fases inicial, média e final da gestação. No segundo 

delineamento, acompanhou-se o quadro eritrocitário de 11 cabras da raça Saanen, 

clinicamente sadias, criadas no Estado de São Paulo durante os últimos 32 dias de 

gestação e os primeiros 64 dias após a parição, sendo dessa forma, possível o 

acompanhamento da evolução do puerpério. A interpretação dos resultados obtidos 

no primeiro delineamento experimental demonstrou que durante o puerpério o 

número de hemácias retornou aos valores observados nos grupos compostos por 

cabras não gestantes, por cabras na fase inicial da gestação e por cabras na fase 
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média da gestação, entretanto para os valores do volume corpuscular médio (VCM) e 

da hemoglobina corpuscular média (HCM), que se encontravam aumentados na fase 

final da gestação, não se evidenciou um retorno desses valores aos patamares 

observados nos grupos compostos por cabras não gestantes, por cabras na fase inicial 

da gestação e por cabras na fase média da gestação. A interpretação dos resultados 

obtidos no segundo delineamento experimental demonstrou que o eritrograma não 

sofreu influência do puerpério, pois os resultados obtidos para o número de 

hemácias, volume globular, concentração de hemoglobina e índices hematimétricos 

não variaram no período compreendido entre o 32° dia ante-parto e o 64° dia pós-

parto, durante o qual o eritrograma foi acompanhado.  

  Assim sendo, na presente dissertação, os resultados obtidos nos 

delineamentos experimentais para avaliar a influência do puerpério sobre o quadro 

eritrócitário foram paradoxais, pois enquanto em um dos experimentos a tendência 

dos valores do eritrograma foi o retorno aos patamares observados nas cabras não 

gestantes, no outro experimento, entretanto, os valores permanecerem inalterados 

durante o evoluir do puerpério. 

  Depreende-se da literatura compulsada a existência de controvérsias 

entre as opiniões emanadas pelos diversos autores que estudaram a influência do 

puerpério sobre o eritrograma de caprinos (ROY et al.,1965; VIHAM e RAI, 1987; 

MBASSA e PULSEN, 1991; AZAB e ABDEL-MAKSOUD, 1999). Em parte das 

pesquisas foi relatado um aumento dos valores do número de hemácias (ROY et al., 

1965; MBASSA e POULSEN, 1991), da concentração de hemoglobina (VIHAM e 

RAI, 1987; MBASSA e POULSEN, 1991) e do volume globular (MBASSA e 

POULSEN, 1991), retornando esses valores, com o evoluir do puerpério, aos 
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patamares observados nas cabras não gestantes. Entretanto, contrapondo-se a essas 

observações, AZAB e ABDEL-MAKSOUD (1999) relataram uma gradual 

diminuição do número de hemácias, do volume globular e da concentração de 

hemoglobina com o evoluir do puerpério. 

  Pelo que foi exposto, evidencia-se a existência de fatores, 

possivelmente, relacionados ao manejo nutricional dos caprinos que devem ser 

responsáveis pela recuperação dos valores do eritrograma. Outros estudos são 

necessários para esclarecer quais seriam esses fatores e se a suplementação da 

alimentação durante a fase peripartal com elementos minerais ou fatores 

hematopoiéticos específicos poderiam ser benéficos para estimular o 

restabelecimento da crase sangüínea. 
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5.6 Influência da gestação, sobre o leucograma de cabras saanen, criadas no 
estado de são paulo 
 

 

  A análise da literatura sobre a influência da gestação no leucograma 

de caprinos evidencia a existência de uma pequena quantidade de pesquisas 

preocupadas em avaliar as possíveis modificações do quadro leucocitário durante a 

evolução da gestação (ROY et al., 1965; FORTAGNE e SCHÄFER, 1989; 

MARQUES JUNIOR et al., 1990; NFI, 1991; MBASSA e POULSEN, 1991e AZAB 

e ABDEL-MAKSOUD, 1999), sendo a única pesquisa brasileira sobre o assunto 

realizada por MARQUES JUNIOR et al. (1990). Durante a análise dos referidos 

trabalhos científicos observou-se que na pesquisa desenvolvida por ROY et al. 

(1965); FORTAGNE e SCHÄFER (1989) e MBASSA e POULSEN (1991), os 

resultados da contagem diferencial foram apresentados em valores absolutos e, 

somente na pesquisa desenvolvida por FORTAGNE e SCHÄFER (1989) foram 

apresentados, em valores absolutos, todas as células constituintes do leucograma 

(neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos). Nas pesquisas de ROY et 

al. (1965) não há referências sobre os resultados encontrados para o número de 

basófilos e monócitos, enquanto na pesquisa de MBASSA e POULSEN (1991) os 

valores dos eosinófilos, basófilos e monócitos foram apresentados em valores 

relativos. Nas demais pesquisas sobre a influência da gestação sobre o leucograma, 

os resultados das células constituintes do leucograma, ou foram apresentados em 

valores relativos (MARQUES JUNIOR et al., 1990; AZAB e ABDEL-MAKSOUD, 

1999), ou somente foi determinado o número total de leucócitos (NFI, 1991). 
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  Os resultados obtidos na presente pesquisa para o número de 

leucócitos de caprinos sadios da raça Saanen, criados no Estado de São Paulo, 

demonstraram uma significativa influência da gestação, pois os resultados obtidos 

para o número de leucócitos diminuíram gradativamente com o avançar da gestação 

atingindo valores mínimos no grupo de cabras que se encontravam na fase final de 

gestação (com mais de 120 dias de prenhez). Ao comparar-se os resultados da 

presente pesquisa com os apresentados na literatura, verificou-se que eles foram 

semelhantes aos descritos por ROY et al. (1965) e NFI (1991), pois esses autores 

também, verificaram uma diminuição do número de leucócitos durante a evolução da 

gestação. Todavia os resultados do presente estudo estão em discordância com 

aqueles descritos por FORTAGNE e SCHÄFER (1989); MARQUES JUNIOR et al. 

(1990) MBASSA e POULSEN (1991) e AZAB e ABDEL-MAKSOUD (1999) que 

não puderam observar influência da gestação sobre o número de leucócitos. 

  A análise dos resultados obtidos na presente pesquisa demonstrou que 

o número absoluto de neutrófilos de caprinos sadios da raça Saanen, criados no 

Estado de São Paulo, não sofreu influência da gestação, estando essas observações 

em concordância com as relatadas por ROY et al. (1965), FORTAGNE e SCHÄFER 

(1989), MARQUES JUNIOR et al. (1990), MBASSA e POULSEN (1991) e AZAB 

e ABDEL-MAKSOUD (1999) que não evidenciaram uma influência da gestação 

sobre essa variável. 

  Os resultados obtidos na presente pesquisa demonstraram que o 

número absoluto de eosinófilos de caprinos sadios da raça Saanen, criados no Estado 

de São Paulo, não sofreram influência da gestação, estando essas observações em 

concordância com aquelas relatadas por ROY et al. (1965), FORTAGNE e 
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SCHÄFER (1989), MARQUES JUNIOR et al. (1990), MBASSA e POULSEN 

(1991) e AZAB e ABDEL-MAKSOUD (1999) que não evidenciaram uma influência 

da gestação sobre essa variável. 

  A análise dos resultados obtidos na presente pesquisa para o número 

absoluto de basófilos de caprinos sadios da raça Saanen, criados no Estado de São 

Paulo, evidenciou uma diminuição do número de basófilos na fase média e na fase 

final da gestação. Na literatura compulsada nenhum autor fez referência a uma 

possível influência da gestação sobre o número de basófilos (FORTAGNE e 

SCHÄFER, 1989; MARQUES JUNIOR et al., 1990; MBASSA e POULSEN, 1991e 

AZAB e ABDEL-MAKSOUD, 1999). Pelos resultados obtidos na presente 

dissertação, observou-se que a variação entre os valores mínimos (32 ± 69 

basófilos/µl) e máximos (107 ± 120 basófilos/µl) foi menor do que 80 células/µl. Diante 

da pequena magnitude dessa variação, associada a ausência de outras referência 

sobre uma possível influência da gestação sobre o número de basófilos, recomenda-

se que outras pesquisas sejam realizadas para esclarecer, em definitivo, a natureza 

dessa influência. 

  Os resultados obtidos na presente pesquisa demonstraram que as 

modificações observadas no leucograma de caprinos sadios da raça Saanen, criados 

no Estado de São Paulo, na fase final de gestação (grupo de cabras com mais de 120 

dias de prenhez) foram decorrentes às variações observadas no número absoluto de 

linfócitos que diminuiu gradativamente com o evoluir da gestação, sendo que o 

quadro leucocitário tornou-se, na fase final da gestação, predominantemente 

neutrofílico. Apesar de ROY et al. (1965) não terem feito qualquer referência ao 

comportamento dos linfócitos, os resultados apresentados por esses autores são 
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indicativos de que, na fase final da gestação, houve uma diminuição do número de 

linfócitos e o quadro leucocitário passou a ser neutrofílico. Todavia os resultados do 

presente estudo estão em discordância com aqueles descritos por FORTAGNE e 

SCHÄFER (1989); MARQUES JUNIOR et al. (1990); MBASSA e POULSEN 

(1991) e AZAB e ABDEL-MAKSOUD (1999), que não verificaram uma influência 

da gestação sobre o número de linfócitos. 

  A análise dos resultados obtidos na presente pesquisa para o número 

absoluto de monócitos de caprinos sadios da raça Saanen, criados no Estado de São 

Paulo, demonstrou um aumento do número de monócitos na fase média e na fase 

final da gestação. Na literatura compulsada nenhum autor fez referência a uma 

possível influência da gestação sobre o número de monócitos (FORTAGNE e 

SCHÄFER, 1989; MARQUES JUNIOR et al., 1990; MBASSA e POULSEN, 1991e 

AZAB e ABDEL-MAKSOUD, 1999). Pelos resultados obtidos na presente 

dissertação, observou-se que a variação entre os valores mínimos (15 ± 45 

monócitos/µl) e máximos (86 ± 147 monócitos/µl) foi menor do que 80 células/µl. 

Diante da pequena magnitude dessa variação associada à ausência de outras 

referências sobre uma possível influência da gestação sobre o número de monócitos, 

recomenda-se que outras pesquisas sejam realizadas para esclarecer, em definitivo, a 

natureza dessa influência. 

 

 






























































