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RESUMO 
 
Atualmente, a comercialização, bem como a aquisição, de animais selvagens 
usados como pets tem crescido muito, tornando
classe Reptilia, que apresenta
é uma das que possui seus r
não convencionais. Apesar de uma aparência resistente, estes animais 
também precisam passar por exames periódicos preventivos e, d
especializações da medicina veterinária,
destacado como um método de triagem e de diagnóstico
Objetivos: Determinação dos perfis hematológicos e bioquímico com base nos 
parâmetros, obtidos através da revisão de literatura,
carbonaria (quatro), Pantherophis guttatus
Pogona vitticeps (um) e 
indicada para cada um.
biológicas de doze animais,
Piratininga (Fazenda São João)
caudal ventral para as Ordens 
veia subcarapacial para a Ordem 
2019, bem como o exame físico de todos antes das mesmas
realizadas foram: lâmina de e
plasmáticas; contagem total de hemácias; contage
leucócitos; e avaliação do pH.
diferencial dos leucócitos todos os indivíduos apresentaram células dentro da 
normalidade, inclusive os azurófilos, presentes apenas nos 
gutattus. O pH também apresentou
referencial ter tido literatura comparativa somente em 
merianae, P. vitticeps. C
meses de coleta encontramos aumento do valor esperado para as espécies 
com relação aos basófilos
justificado pelo tempo prolongado de contenção e dificuldade para algumas 
colheitas, de acordo com a literatura; monócitos, linfócitos, azurófilos e 
eosinófilos foram todos dentro da normalidade.
dois valores acima em P. vitticeps
exame físico normal, pode
como o esperado. As contagens totais de hemácias e leucócitos for
dentro da normalidade. 
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Atualmente, a comercialização, bem como a aquisição, de animais selvagens 
tem crescido muito, tornando-os integrantes das famílias. 

apresenta três ordens (Chelonia, Crocodylia
é uma das que possui seus representantes amplamente adquiridos como 

Apesar de uma aparência resistente, estes animais 
também precisam passar por exames periódicos preventivos e, d
especializações da medicina veterinária, é a de análises clínicas 

como um método de triagem e de diagnóstico para esses indivíduos
eterminação dos perfis hematológicos e bioquímico com base nos 

, obtidos através da revisão de literatura, das espécies 
antherophis guttatus (três), Caiman latirostris
e Salvator merianae (um), utilizando a contenção física 

indicada para cada um. Materiais e Métodos: Ao todo, utilizamos amostras 
doze animais, mantidos em cativeiro no Museu do Café de 

Piratininga (Fazenda São João). Realizamos sete coletas de sangue da veia 
caudal ventral para as Ordens Crocodylia, Squamata e Sub-ordem 
veia subcarapacial para a Ordem Chelonia, nos meses de janeiro à agosto de 

, bem como o exame físico de todos antes das mesmas
realizadas foram: lâmina de esfregaço sanguíneo; hematócrito

; contagem total de hemácias; contagens total e diferencial de 
leucócitos; e avaliação do pH. Resultados e Discussão: 
diferencial dos leucócitos todos os indivíduos apresentaram células dentro da 
normalidade, inclusive os azurófilos, presentes apenas nos C. carbonaria 

pH também apresentou-se dentro do esperado apesar de o 
cial ter tido literatura comparativa somente em C. carbonaria

Com relação as contagens diferenciais, nos primeiros 
meses de coleta encontramos aumento do valor esperado para as espécies 
com relação aos basófilos e abaixo para os heterófilos, o que pode ser 
justificado pelo tempo prolongado de contenção e dificuldade para algumas 
colheitas, de acordo com a literatura; monócitos, linfócitos, azurófilos e 
eosinófilos foram todos dentro da normalidade. Para hematócri

P. vitticeps, contudo estudos apontam que associado ao 
exame físico normal, pode-se considerar normal; demais espécies tiveram tudo 
como o esperado. As contagens totais de hemácias e leucócitos for

alidade. Por fim, as proteínas totais estavam aumentadas em 
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Atualmente, a comercialização, bem como a aquisição, de animais selvagens 
os integrantes das famílias. A 

Crocodylia e Squamata), 
epresentantes amplamente adquiridos como pets 

Apesar de uma aparência resistente, estes animais 
também precisam passar por exames periódicos preventivos e, dentre as 

icas que têm se 
para esses indivíduos.  

eterminação dos perfis hematológicos e bioquímico com base nos 
das espécies Chelonoidis 
Caiman latirostris (três), 

a contenção física 
Ao todo, utilizamos amostras 

cativeiro no Museu do Café de 
de sangue da veia 
ordem Ophidia, e a 

, nos meses de janeiro à agosto de 
, bem como o exame físico de todos antes das mesmas. As análises 

sfregaço sanguíneo; hematócrito; proteínas 
total e diferencial de 

 Na contagem 
diferencial dos leucócitos todos os indivíduos apresentaram células dentro da 

C. carbonaria e P. 
se dentro do esperado apesar de o 

C. carbonaria, S. 
om relação as contagens diferenciais, nos primeiros 

meses de coleta encontramos aumento do valor esperado para as espécies 
e abaixo para os heterófilos, o que pode ser 

justificado pelo tempo prolongado de contenção e dificuldade para algumas 
colheitas, de acordo com a literatura; monócitos, linfócitos, azurófilos e 

Para hematócrito, obtivemos 
, contudo estudos apontam que associado ao 

se considerar normal; demais espécies tiveram tudo 
como o esperado. As contagens totais de hemácias e leucócitos foram todas 

Por fim, as proteínas totais estavam aumentadas em 
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três coletas de S. merianae
mesmo. Conclusão: Concluímos que todos os animais estavam saudáveis 
durante o período da pesquisa ao juntarmos todos os ex
e físicos, bem como a observação de comportamentos normais. 
visualizadas podem ser devido a diferenças de espécie, clima, alimentação, 
contenção e metodologia adotada
ressaltar que as literaturas sobre tais temas é escassa, com valores 
referenciais, quando estabelecidos, com intervalos extremamente amplos, 
dificultando a avaliação da saúde desses animais. 
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S. merianae, porém coincidiu com a alimentação recente do 
oncluímos que todos os animais estavam saudáveis 

durante o período da pesquisa ao juntarmos todos os exames complementares 
e físicos, bem como a observação de comportamentos normais. 

podem ser devido a diferenças de espécie, clima, alimentação, 
contenção e metodologia adotada, além das individualidades em si

as literaturas sobre tais temas é escassa, com valores 
referenciais, quando estabelecidos, com intervalos extremamente amplos, 
dificultando a avaliação da saúde desses animais.  

Bolsa no Programa de Iniciação Científica e Tecnológica 

Hematologia; Perfil bioquímico; Répteis. 
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, porém coincidiu com a alimentação recente do 
oncluímos que todos os animais estavam saudáveis 

ames complementares 
e físicos, bem como a observação de comportamentos normais. As variações 

podem ser devido a diferenças de espécie, clima, alimentação, 
, além das individualidades em si. É válido 

as literaturas sobre tais temas é escassa, com valores 
referenciais, quando estabelecidos, com intervalos extremamente amplos, 

Bolsa no Programa de Iniciação Científica e Tecnológica 


