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INTRODUÇÃO

A avaliação da medula óssea tem grande importância para o diagnóstico de inúmeras

alterações hematológicas em gatos (Mylonakis e Hatizis, 2014), visto a maior propensão da

espécie ao desenvolvimento de alterações hematopoiéticas consequentes da infecção pelo

vírus da leucemia felina (FeLV) (Grindem, 1989). Apesar disto, os valores de referência datam

da década de 90, baseados em um pequeno número de animais, permitindo uma variação

muito estreita dos valores para a espécie (Jain, 1993; Stacy e Harvey, 2017). Especula-se se

estes valores descritos na literatura podem realmente ser úteis e fidedignos à avaliação da

medular nos gatos, portanto, este estudo objetiva caracterizar morfologicamente e

numericamente extensões de medula óssea de gatos saudáveis, comparando com a principal
referência existente.
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DISCUSSÃO

Algumas células específicas da linhagem mieloide e da linhagem eritroide, como os

prorubrícitos, demonstraram valores superiores aos descritos pelo atual intervalo de referência

(Jain, 1993). Curiosamente, em um dos primeiros trabalhos escritos descrevendo intervalo de

referência para medula óssea utilizando 15 gatos, demonstrou intensa variação entre cada uma

das linhagens de células avaliadas (Gilmore et al., 1964), o que para os autores deste resumo

pode indicar que essa variabilidade está relacionada com inúmeros fatores intrínsecos a cada

paciente avaliado, como dieta, habitat, idade, entre outros. As Flame cells são tipicamente

plasmócitos exercendo alta produção de anticorpos, relacionados à processos inflamatórios ou

neoplásicos (Kim et al., 2018), portanto, apesar do animal estar em aparente plenitude, não se

descarta que esteja desenvolvendo um processo inflamatório subagudo, clinica e

hematológicamente indetectável até o momento da presente avaliação medular.

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos na avaliação de medula óssea conflitam expressivamente com os

descritos na literatura de referência, mesmo em animais saudáveis, indicando que os resultados

quantitativos podem induzir o falso diagnóstico de alterações hematopoiéticas.

MATERIAL & MÉTODOS

Foram colhidas amostras de sangue de

188 gatos clinicamente saudáveis para

avaliação hematológica completa, dos

quais foram selecionados todos os animais

sem alterações hematológicas (Weiss e

Wardrop, 2010), totalizando 39 gatos.

Também foram obtidas, para um estudo

correlato, amostras de medula óssea

através de punção da tuberosidade

deltoide do úmero com auxílio de cânulas

padrão Jamshidi trifacetada gauges 13 ou

16. A partir das amostras de medula óssea

foram preparadas extensões em lâminas

de vidro pela técnica que Squash,

posteriormente coradas com May

Grunwald-Giemsa. À avaliação da medula óssea utilizou-se microscópio óptico nos aumentos

de 100x, para verificar densidade e contagem de megacariócitos, e 1000x, para contagem

diferencial de 500 células e avaliação citomorfológica.

RESULTADOS

Na série mieloide destacaram-se os valores
de mieloblastos ( ҧ𝑥1,49%; ±0,73; IR=0~0,4) e

promielócitos ( ҧ𝑥 5,23%; ±1,72; IR=0~3), tal

como o de neutrófilos segmentados ( ҧ𝑥27%;
±4,15; IR=6,8~22), todos com valores

superiores aos preconizados pela principal

referência utilizada (Jain, 1993). Na linhagem

eritroide, destacam-se prorubrícitos ( ҧ𝑥4,55%;
±1,95; IR=0~1,6), variando amplamente até o

máximo de 9%. Em um dos casos observou-

se grande quantidade de plasmócitos e

ocasionais Flame cells, sem alterações

significativas nas demais células.

Figura 1. Técnica de colheita de amostra da medula óssea em gatos a

partir da tuberosidade deltoide do úmero esquerdo utilizando cânulas
ergonômicas no padrão Illinois 13G.

Figura 2. Abundantes plasmócitos com membrana citoplasmática

irregular, e citoplasma com margens intensamente eosinofílicas,
caracterizando as Flame cells.

Tabela 1. Análise descritiva da avaliação quantitativa dos aspirados de medula óssea com valores
expressados em porcentagem (%) dos 39 gatos sem alterações evidentes no hemograma.
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