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RESUMO

Os Pinguins de Magalhães (Spheniscus magellanicus) são aves características de águas temperadas habitando zonas costeiras do continente 
americano migrando por vezes até ao Brasil. O presente trabalho visou avaliar os valores hematológicos dos Pinguins de Magalhães no Centro de 
Reabilitação de Animais Silvestres/ UNESA-RJ, após recuperação clínica dos mesmos, por serem exames rápidos, pouco invasivos e de baixo custo. 
Foi coletado sangue através da venopunção da jugular externa de 14 Pinguins de Magalhães, jovens, independente do sexo, com média de peso 
de 2,79 kg,  que chegaram ao CRAS/UNESA, entre os meses de junho a agosto de 2015, estando na fase pós- reabilitação. Foi realizada a 
contenção física dos animais e, através do emprego de seringas e agulhas hipodérmicas 07x25 mm descartáveis estéreis, procedeu-se a coleta de 
3 mL de sangue em tubos com EDTA, os quais foram encaminhados imediatamente ao Laboratório de Patologia Clínica da UNESA (campus 
Vargem Pequena/RJ) para a realização dos esfregaços sanguíneos e dos exames hematológicos. Os parâmetros hematológicos quantitativos como 
hematimetria, leucometria global e trombocitometria foram obtidos após a diluição 1:100 do sangue total com líquido de Gowers, em 
hemocitômetro de Neubauer, através da microscopia óptica em objetiva de 40x.  O Volume Globular foi determinado pela técnica do 
microhematócrito e os índices hematimétricos foram devidamente calculados através de suas respectivas fórmulas. A hemoglobinometria foi 
realizada pela técnica da metahemoglobina com leitura por espectrofotometria. A leucometria específica foi realizada através da microscopia 
ótica, em objetiva de imersão (100X), na borda de esfregaço sanguíneo corado com MGG (May-Grünwald Giemsa).  Através do esfregaço 
realizou-se também a hematoscopia . Comparando os resultados do presente trabalho com os estabelecidos pela literatura consultada, os 
parâmetros  quantitativos do eritrograma, com exceção do Volume Globular, se apresentaram elevados, o que pode estar relacionado à fase na 
qual os animais se encontravam,  pós-reabilitação. Já o leucograma apresentou resultados semelhantes aos descritos pelos autores consultados, 
tanto no valor da leucometria global (média 12.500/mm³), quanto para a leucometria específica, estando os heterófilos em maior quantidade no 
sangue com valor médio da relação heterófilo/linfócito de 2,8, semelhante ao valor referencial que é 2,20±0,30. Apenas em um dos animais foi 
observada uma leucocitose com heterofilia e monocitose (relação heterofilo/linfócito de 3,87), caracterizando um processo inflamatório crônico, 
já que o animal apresentava o diagnóstico de Aspergilose. Os trombócitos apresentaram valor médio dentro do intervalo de referência já 
encontrado na literatura consultada. Dessa forma, conclui-se que estudos hematológicos para o estabelecimento de valores referenciais 
corroboram na elucidação e no acompanhamento do estado clínico de Pinguins de Magalhães nos Centros de Reabilitação.
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