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O búfalo é um animal de grande importância econômica, com destaque para a produção de leite, carne e couro. Um dos pontos 
críticos na produção de bubalinos é o período que compreende o nascimento até o desmame dos bezerros. A avaliação clínica de 
bubalinos neonatos exige, em muitas situações, além do exame físico do animal, a realização de exames laboratoriais auxiliares 
e o conhecimento dos valores de referência da espécie bubalina. O objetivo do estudo foi determinar o hemograma de bezerros 
bubalinos com até 30 dias de idade. Foram utilizados 17 bezerros bubalinos, machos e fêmeas sadios da raça Murrah, pertencentes 
a uma propriedade rural localizada no Município de Alambari, SP. Amostras de 5 mL de sangue venoso foram colhidas mediante 
punção da veia jugular, em tubos contendo anticoagulante EDTA. Foram determinadas as contagens de hemácias (He), leucócitos 
(Leu) e plaquetas (Plaq), teor de hemoglobina (Hb), volume globular (VG) e índices hematimétricos (volume corpuscular médio 
- VCM, hemoglobina corpuscular média - HCM e concentração de hemoglobina corpuscular média - CHCM) em analisador auto-
mático (pocH-100 iv Diff). Os valores dos parâmetros hematológicos obtidos foram: He 8,09 ± 0,95x106/µL (6,57 a 10,1 x 106/µL), 
Leu 12,4 ± 2,81x103/µL (8,70 a 18,1 x 103/µL), Plaq 333 ± 242 x 103/µL (50 a 957 x 103/µL), Hb 12,0 ± 1,24 g/dL (9,60 a 13,8 g/dL), 
VG 33,3 ± 3,55% (26,5 a 39,2%), VCM 41,2 ± 2,33 fL (34,5 a 44,5 fL), HCM 14,9 ± 1,07 pg (12,6 a 16,5 pg) e CHCM 36,2 ± 1,23 g/dL 
(34,8 a 39,6 g/dL). O conhecimento dos valores de normalidade do hemograma de bezerros bubalinos neonatos é fundamental 
para a correta interpretação dos exames laboratoriais nesta espécie animal.
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Estudos in vitro tem demonstrado que o sangue ao longo do período de armazenado acumula alta carga de agentes oxidantes, 
acompanhado da redução dos agentes antioxidantes, o que aumenta as chances da ocorrência de lesões causadas por espécies 
reativas de oxigênio após a transfusão de sangue. O objetivo do presente trabalho foi avaliar se o sangue ovino armazenado por 
15 ou 35 dias é capaz de promover estresse oxidativo e peroxidação lipídica nas hemácias do receptor após transfusão. Foram 
utilizados 18 ovinos adultos submetidos a uma única flebotomia para retirada de 40% do volume sanguíneo e divididos em três 
grupos experimentais, sendo o G0 composto por animais que receberam sangue fresco, G15 e G35 animais que receberam sangue 
armazenado em bolsas CPDA-1 por 15 e 35 dias, respectivamente. Foram coletadas amostras de sangue 24 horas pós-indução da 
anemia (T0), 30 minutos pós-transfusão (T30), 6, 12, 24, 48, 72 e 96 horas após à transfusão (T6, T12, T24, T48, T72, T96, respecti-
vamente) e 8 e 16 dias após à transfusão (T8d e T16d, respectivamente). Nesses momentos foi avaliado a peroxidação lipídica pela 
determinação do malondialdeido (MDA), e o estresse oxidativo pela dosagem da concentração de glutationa reduzida (GSH), 
atividade da superóxido dismutase (SOD), glutationa peroxidase (GPx) e catalase (CAT). Amostras de sangue provenientes das 
bolsas foram analisadas antes da transfusão para essas mesmas variáveis. A avaliação da peroxidação lipídica mostrou aumento da 
concentração de malondialdeído no sangue armazenado por 35 dias, porém não houve diferença entre os marcadores de estresse 
para o sangue fresco ou armazenado. Após a transfusão não houve diferença entre grupos para a concentração de MDA, GSH, 
SOD e GPx. Na comparação entre tempos ocorreu aumento significativo da concentração de GSH no G0 nos momentos T6, T24 e 
T72 e T96, enquanto no G35 houve aumento desde o T12 até o T72, indicando que após a transfusão ocorreu regeneração do GSH. 
Houve diminuição significativa da atividade da GPx no T8d e T16d no G0 na comparação entre tempos. Enquanto, os animais 
do G35 tiveram redução da atividade (p < 0,05) da CAT nos momentos T30, T6, T12 e T24 quando comparado ao G0 e G15. A 
enzima GPx assim como a CAT removem o peróxido de hidrogênio produzindo água e oxigênio. O aumento da concentração de 
peróxido de hidrogênio pode está ligado ao quadro de hemólise, já que as células armazenadas sofrem alterações que as tornam 
mais frágeis. Dessa forma, a carga oxidante gerada pelo armazenamento não promoveu peroxidação lipídica das hemácias do 
receptor, mas promoveu redução das enzimas antioxidantes, indicando que a transfusão de sangue promove estresse oxidativo 
sobre as hemácias do receptor independente de ser armazenado ou não.


