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RESUMO  

O hemograma é um dos exames mais solicitados dentro da clinica médica que ajuda 
do diagnóstico de varias doenças, porém, alguns animais que são submetidos a consultas de 
rotina não realizam o exame. O objetivo deste trabalho é demonstrar que até mesmo cães 
que não apresentam alterações no exame clinico, podem apresentar alterações no 
hemograma que auxiliam no diagnóstico precoce de inúmeras doenças. Foram determinados 
perfis bioquímicos sanguíneos em cães clinicamente saudáveis ou não, com o intuito de 
verificar as possíveis alterações sanguíneas, os tutores procuraram ajuda veterinária na 
Clínica Veterinária Escola Uniguaçu, na cidade de União da Vitoria no Estado do Paraná. 
Quarenta cães, de ambos os sexos e idade, foram utilizados. Realizou-se exame físico 
completo e avaliação da condição dos parâmetros vitais, foram coletadas das amostras de 
sangue para realizar o hemograma e observação dos resultados do eritrograma, plaqueta e 
leucograma (leucócitos totais, segmentos, bastonetes, linfócitos, eosinófilos, monócitos e 
basófilos). Os valores de referência foram utilizados do Laboratório de Análises Clínicas da 
Universidade Federal do Rio Grande Do Sul (UFRGS) e muitos animais que não 
apresentavam alterações no exame clínico, tiveram alterações em alguns parâmetros do 
hemograma que podem ser sugestivos de algumas doenças, o que mostra a necessidade do 
hemograma como um exame essencial para qualquer consulta que seja realizada. Este 
trabalho tem a finalidade de mostrar a importância de realizam exame de hemograma e 
bioquímico, um exame barato que pode contribuir com o diagnóstico e prevenir doenças. 
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