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RESUMO

O meu, ou ema-australiana (Dromaius novaehollandiae), é considerado a segunda maior ave do mundo, ficando atrás apenas do avestruz 
(Struthio camelus). Eles são cursores, incapazes de voar e pertencem ao grupo das ratitas, assim como o avestruz e a ema. Este trabalho de 
pesquisa tem como objetivo a determinação de parâmetros hematológicos de série vermelha de referência dos emus, especificamente 
Hemoglobina (Hb), Hematócrito (Ht), e Contagem de Hemácias (CCV) nestes animais a partir dos 30 dias de idade, seguindo uma sequência 
mensal de coletas e análises, até os oito meses de idade totalizando 8 coletas em cada animal. Foram utilizados 29 emus de ambos os sexos, 
nascidos no criatório de ratitas da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), localizado em Campos dos Goytacazes/RJ. Os 
animais foram contidos, e em seguida foi realizada a coleta de sangue, via veia jugular. O sangue coletado foi armazenado em tubos siliconados 
BD Vacutainer® que contém o EDTA K2 jateado na parede interna do tubo, sendo o melhor anticoagulante para preservar a morfologia celular. 
Para os casos de Hematócrito a amostra foi submetida à centrifugação a 10.000 RPM por cinco minutos, e então feitas as interpretações usando o 
leitor de hematócrito, em porcentagem. Para os casos de dosagem de hemoglobina, em um tubo de ensaio foi pipetado 5,0 ml de kits reagentes 
específicos fabricados pela Labtest®  e colocado 20µl de sangue total, onde foram incubados por 10 minutos à temperatura ambiente e feito a 
leitura em espectrofotômetro semi-automático Biosystems®/BTS 310. Para contagem de hemácias, foi utilizado a técnica de macrodiluição que 
consiste em acrescentar em um tubo de ensaio 4mL da solução diluente, acrescentar 20 microlitros de sangue homogeneizado e rinsar a pipeta. 
Após isso, a solução final foi homogeneizada por inversão do tubo e preencheu a câmara de Neubauer com o auxílio da pipeta ou de um tubo 
capilar, e finalizada contando as hemácias de 5 quadrados médios utilizando a objetiva microscópica de 40x e multiplicou-se o valor obtido por 
10050. Os resultados demonstraram valores médios de 2.512.500 milhões/mm de hemácias, 11,6 g/dl para dosagem de hemoglobina e 46,2% 
para hematócrito, obtidos através do cálculo de soma de média de cada uma das coletas dividido pelo número de animais ao final dos oito meses. 
Através deste projeto espera-se a obtenção de valores hematológicos de série vermelha de referência para emus criados em cativeiro nas idades 
mencionadas afim de melhorar a qualidade da criação de filhotes da espécie visando a melhoria na produção e contribuir com conhecimento 
literário para diagnosticar anemias, hidratação excessiva, policitemias e desidratação para futuros pesquisadores
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