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ABSTRACT: The aim of this study was to determine the haematological variables of older horses.  Therefore, we evaluated 8 arabian 

mares between 26 and 31 years. From each animal 4 ml of blood were collected via jugular puncture to determine the hematocrit (Ht), 

hemoglobin (Hb), total leukocyte count, and erythrocytes. Differential leukocyte count was performed from extensions blood stained with 

May-Grunwald, Giemsa and Metanol. All the values lying within the reference range for equine species. However we concluded that 

hematocrit, erythrocytes, total leukocyte count, monocytes, lymphocytes and eosinophils should be analyzer separately because they differ 

when compared with young horses.  

INTRODUÇÃO 

A criação de equinos evoluiu muito nos últimos 

anos elevando consideravelmente a preocupação 

com a saúde e nutrição desses animais na 

tentativa de aumentar o desempenho e a vida útil, 

além de diminuir gastos com diagnóstico e 

tratamento de enfermidades. Como consequência 

observa-se atualmente um marcante aumento na 

expectativa de vida e, desse modo, conhecimentos 

acerca das particularidades de equinos idosos são 

indispensáveis. Assim, com o presente trabalho 

objetivou-se determinar os valores eritrométricos e 

leucométricos do sangue de éguas PSA idosas. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizadas oito éguas PSA, hígidas, com idade média de 27,6 anos. Os animais 

eram mantidos em piquetes e alimentados com feno de tifton, sal mineral e água ad 

libitum, além de ração balanceada. Para a determinação dos valores eritrométricos e 

leucométricos sanguíneos coletou-se 4 ml de sangue venoso, mediante venipunção 

da veia jugular. Após a colheita o sangue foi imediatamente armazenado em tubo 

contendo EDTA e encaminhado ao laboratório para realização de hemograma. As 

contagens globais de hemácias e leucócitos e a concentração de hemoglobina foram 

obtidas com um contador automático de células. A contagem diferencial de leucócitos 

foi realizada utilizando-se esfregaços sanguíneos corados com May-Grunwald, 

Giemsa e Metanol. Posteriormente, as preparações citoscópicas foram analisadas à 

microscopia óptica de luz. A fórmula leucocitária absoluta foi calculada a partir das 

contagens global e porcentagem de células leucocitárias, por regra de três direta.  

Todos os valores obtidos encontram-se dentro do intervalo de normalidade para equinos (Jain, 1993), no entanto o número de linfócitos 

encontra-se abaixo do valor de referência indicado por Jain (1993) para equinos da raça Puro Sangue Inglês. Este achado provavelmente 

encontra-se relacionado à avançada idade dos animais. 

CONCLUSÃO: Conclui-se com o presente estudo que os parâmetros hematimétricos e leucométricos de equinos idosos devem ser 

avaliados diferentemente dos de equinos jovens, uma vez que apresentam algumas diferenças relacionadas em especial aos valores de 

hematócrito, hemácias, leucócitos, monócitos, linfócitos e eosinófilos. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A maioria dos estudos a respeito de parâmetros hematológicos direcionam-se a potros desde o nascimento 

até os 4 anos de idade, no entanto o fator etário provoca influências no eritrograma, sendo assim estudos utilizando-se animais idosos são de 

grande valia. Os valores encontrados no presente estudo estão apresentados sob a forma de média ± desvio padrão da média na tabela 1.  
 
Tabela 1. Média ± Desvio padrão da média da contagem global de hemácias (He), concentração de hemoglobina (Hb), porcentagem de 
hematócrito (Ht), contagem total de leucócitos (Leuc totais) e porcentagem de basófilos (Bas), eosinófilos (Eos), neutrófilos bastonetes (Bast), 
neutrófilos segmentados (Seg), linfócitos (Linf) e monócitos (Mon) de éguas Puro Sangue Árabe idosas. 
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8,31 ± 
0,87 

13,37 ± 
1,70 

36,84 ± 
4,76 

10,23 ± 
1,82 

0 ± 0 
2,71 ± 
1,70 

0 ± 0 
74,43 ± 

6,97 
20,14 ± 

7,20 
2,71 ± 
1,80 
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