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Summary: In this study the normal haematology values and the 
serum chemistry including the general biochemical parameters, 
the serum electrolytes and hormones related with thyroid func-
tion were determined in a representative sample of adult Portu-
guese Churra da Terra Quente ewes, non-pregnant, non-lactating 
and kept in stock-raising with free access to grass hay, in which 
these parameters were generically situated inside the reference 
intervals to the ovine specie.
The determination of the haemogram, except the total white cell 
count that was performed manually in a Neubauer haemacytom-
eter slide, was performed with a semi-automated haematologi-
cal analyser and the mean values obtained were: RBC 9.1±1.0 
x1012/L; HGB 108±14 g/L; HCT 37.8±3.3 %; MCV 41.0±3.2 fl; 
MCH 12.0±1.0 pg; MCHC 293±20 g/L; WBC 5.4±1.5 x109/L; 
neutrophils 1.7±0.6 x109/L (33.1±10.0 %); lymphocytes 3.2±1.2 
x109/L (58.0±11.3 %); monocytes 0.10±0.11 x109/L (2.0±1.7 
%); eosinophils 0.3±0.2 x109/L (5.3±3.1 %); basophils 0.0 x109/
L (0.0 %); platelets 567.3±179.3 x109/L. The thrombin time of 
17.6±1.8 seconds was performed using a reagent kit commer-
cialised by BioMêrieux and its recommended protocol.
The measurement of the serum chemistry was performed with 
automated biochemistry analysers, the biochemical general 
parameters using also the BioMérieux kits, the serum electro-
lytes with Diametrics Medical specific cassetes and hormones 
related with thyroid function with Beckman Coulter kits. The 
biochemical parameters mean values obtained were: total pro-
teins 75.5±6.2 g/L; glucose 2.71±0.44 mmol/L; total cholesterol 
1.65±0.33 mmol/L; AST 165.0±48.3 U/L; ALT 24.6±10.1 U/L; 
γ-GT 48.0±18.7 U/L; ALP 138.9±77.4 U/L; urea 5.16±1.57 
mmol/L; creatinine 127.3±59.2 µmol/L; Ca 2.59±0.25 mmol/
L; P 2.10±0.52 mmol/L and Mg 1.01±0.09 mmol/L; Na+ 
151.40±3.77 mmol/L; K+ 4.8±0.5 mmol/L and Ca2+ 1.32±0.07 
mmol/L; total T

4
 101.29±42.86 nmol/L; total T

3
 1.31±0.26 nmol/

L; free T
4
 11.84±1.93 pmol/L; free T

3
 5.93±2.33 pmol/L and 

TSH 0.30±0.27 µIU/mL.

Key words: Portuguese Churra da Terra Quente sheep, haema-
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mones related with thyroid function

Resumo: Neste estudo determinou-se, numa amostragem repre-
sentativa de ovelhas da raça Churra de Terra Quente, não gestan-
tes nem lactantes e mantidas em estabulação com feno de prado 
ad libitum, os parâmetros hematológicos e bioquímicos gerais, 
assim como os electrólitos plasmáticos e as hormonas relacio-
nadas com a função da tiróide tendo-se verificado que estes ge-
nericamente se situaram dentro dos valores de referência para a 
espécie ovina.
A determinação do hemograma, excepto a contagem total dos 
glóbulos brancos que se realizou em câmara de Neubauer, foi 
realizada num analisador de hematologia semi-automático, 
tendo-se obtido os seguintes valores médios: CGV 9,1±1,0 x 
1012/L; HG 108±14 g/L; HCT 37,8±3,3 %; VGM 41,0±3,2 fl; 
HGM 12,0±1,0 pg; CMHG 293±20 g/L; CGB 5,4±1,5 x 109/L; 
neutrófilos 1,7±0,6 x 109/L (33,1±10,0 %); linfócitos 3,2±1,2 x 
109/L (58,0±11,3 %); monócitos 0,10±0,11 x 109/L (2,0±1,7 %); 
eosinófilos 0,3±0,2 x 109/L (5,3±3,1 %); basófilos 0,0 x 109/L 
(0,0 %); plaquetas 567,3±179,3 x 109/L. O tempo de trombina de 
17,6±1,8 segundos determinou-se com recurso ao kit da BioMé-
rieux e segundo o seu protocolo.
A bioquímica sanguínea foi determinada por analisadores au-
tomáticos, os parâmetros de bioquímica sanguínea com recurso 
aos kits da BioMérieux, os electrólitos plasmáticos com cassetes 
próprias da Diametrics Medical e as hormonas relacionadas com 
a função da tiróide com kits da Beckman Coulter. Obtiveram-
se os seguintes valores médios: proteínas totais 75,5±6,2 g/L; 
glicose 2,71±0,44 mmol/L; colesterol total 1,65±0,33 mmol/L; 
AST 165,0±48,3 U/L; ALT 24,6±10,1 U/L; γ-GT 48,0±18,7 
U/L; ALP 138,9±77,4 U/L; ureia 5,16±1,57 mmol/L; creatinina 
127,3±59,2 µmol/L; Ca 2,59±0,25 mmol/L; P 2,10±0,52 mmol/
L; Mg 1,01±0,09 mmol/L; Na+ 151,40±3,77 mmol/L; K+ 4,8±0,5 
mmol/L e Ca2+ 1,32±0,07 mmol/L; T

4
 total 101,29±42,86 nmol/

L; T
3
 total 1,31±0,26 nmol/L; T

4
 livre 11,84±1,93 pmol/L; T

3
 

livre 5,93±2,33 pmol/L e TSH 0,30±0,27 µIU/mL.

Palavras chave: ovelha da raça Churra da Terra Quente, hema-
tologia, bioquímica sanguínea, electrólitos, hormonas relaciona-
das com a função da tiróide
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Introdução

A ovelha da raça Churra da Terra Quente é caracte-
rística do Nordeste de Portugal tendo tido origem no 
cruzamento e subsequente selecção de ovinos das raças 
Badana e Mondegueira. Constitui uma raça autóctone 
bem adaptada ao meio ambiente, no qual a disponibi-
lidade de alimento sofre grandes variações sazonais, e 
caracterizada pela sua longevidade, qualidades mater-
nas e facilidade no parto. As suas principais aptidões 
são a produção de borregos e de leite, sendo este utili-
zado para o fabrico do queijo Terrincho.

Com o desenvolvimento da clínica das espécies de 
interesse pecuário tornou-se necessário o conhecimento 
dos parâmetros hematológicos e de bioquímica sanguí-
nea nas várias espécies e raças de forma a possibilitar 
um correcto diagnóstico dos processos patológicos, 
particularmente útil na detecção de processos de origem 
metabólica ou tóxica e deficiências da nutrição nestas 
espécies (Kerr, 2002). No que se refere em particular 
à espécie ovina, a necessidade do conhecimento des-
tes parâmetros sanguíneos para fins diagnósticos e de 
conhecimento do perfil metabólico dos rebanhos e a 

grande diversidade e variação dos valores publicados 
segundo as raças, os sistemas de exploração e os vários 
métodos analíticos utilizados, acrescido pela ausência 
de dados bibliográficos sobre a hematologia e bioquími-
ca sanguínea da ovelha da raça Churra da Terra Quente 
motivaram a publicação desta informação.

No que se refere à caracterização do estado energé-
tico dos ruminantes avaliou-se a glicose e o coleste-
rol total pois constituem determinações realizadas por 
rotina cujos protocolos de doseamento se encontram 
implementados na grande maioria dos laboratórios de 
análises clínicas. De referir, no entanto, que um dos 
conjuntos de parâmetros de bioquímica sanguínea ide-
ais na definição do estado energético no ruminante é 
constituído pela determinação simultânea da glicose, 
do β-hidroxibutirato e, muito especialmente, dos ácidos 
gordos livres (Kerr, 2002).

O estado proteíco e a função renal podem ser estima-
dos na ovelha pela determinação simultânea das proteí-
nas totais e da ureia, associadas ao hematócrito (HCT) e 
à concentração da hemoglobina (HG), no primeiro caso 
e da ureia e da creatinina séricas no segundo caso. A 
creatinina constitui um parâmetro fundamental na ava-

Quadro 1 - Parâmetros hematológicos obtidos na ovelha da raça Churra da Terra Quente e respectivos intervalos de referência dos 
valores normais em ovinos.

Parâmetros hematológicos
Média ± Desvio Padrão

(ovelha Churra da Terra Quente)
Intervalos de referência 

para a espécie ovinaa

Série eritrocitária
Contagem dos glóbulos vermelhos (CGV) (x 1012/L)   9,1±1,0   9-15
Hemoglobina (HG) (g/L) 108±14   90-150
Hematócrito (HCT) (%) 37,8±3,3 27-45
Volume globular médio (VGM) (fL) 41,0±3,2 28-40
Hemoglobina globular média (HGM) (pg) 12,0±1,0   8-12
Concentração média da hemoglobina globular (CMHG) (g/L) 293±20 310-340

Série leucocitária
Contagem dos glóbulos brancos (CGB) (x 109/L) 5,4±1,5   4,0-12,0
Neutrófilos (banda) (x 109/L) - raros
Neutrófilos (segmentados) (x 109/L) 1,7±0,6 0,7-6,0
Linfócitos (x 109/L) 3,2±1,2 2,0-9,0
Monócitos (x 109/L)   0,10±0,11   0,0-0,75
Eosinófilos (x 109/L) 0,3±0,2 0,0-1,0
Basófilos (x 109/L) 0,0 0,0-0,3
Percentagem de distribuição
Neutrófilos (banda) - raros
Neutrófilos (segmentados) 33,1±10,0 10-50
Linfócitos 58,0±11,3 40-75
Monócitos 2,0±1,7 0-6
Eosinófilos 5,3±3,1  0-10
Basófilos 0,0 0-3

Outros parâmetros
Plaquetas (x 109/L)  567,3±179,3      800-1.100b

Tempo de trombina (segundos) 17,6±1,8 -

aJain, N.C. (1986). Schalm’s Veterinary Haematology, 4ª edição, Lea & Febiger (Filadélfia) e Kramer, J.W. (2000). Normal Hematology of Cattle, Sheep, 
and Goats, In: Schalm’s Veterinary Haematology, 5ª edição, Editores: B.F. Feldman, J.G. Zinkl, N.C. Jain, Lippincott Williams & Wilkins (Filadélfia), 
1075-1084.
bMeyer, J.D. e Harvey J.W. (1998). Veterinary Laboratory Medicine – Interpretation & Diagnosis, 2ª edição, W.B. Saunders Company (Filadélfia), 348 
é de 300-800 x 109/L.
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liação da função renal pelo facto de estar associada ao 
catabolismo da creatina e envolvida no armazenamento 
e estabilização de ligações de elevada energia de grupos 
fosfato relacionados com o metabolismo energético ao 
nível dos músculos (Finco, 1997; Kramer e Hoffmann, 
1997; Kerr, 2002), não sendo o seu nível sérico signi-
ficativamente afectado pela dieta (Caldeira, 1995; Fin-
co, 1997; Caldeira et al., 1999; Kerr, 2002), por altera-
ções do funcionamento hepático ou pelo ciclo da ureia  
(Finco, 1997; Kerr, 2002). De notar que no ruminante, 
apesar da urémia se poder apresentar diminuída numa 
situação de défice proteíco, esta é fortemente afectada 
pela composição da dieta ou ainda pelo momento de 
obtenção da amostra sanguínea relativamente à última 
refeição (Caldeira, 1995; Caldeira et al., 1999).

Para a avaliação da função hepática nos ruminantes, 
os parâmetros séricos de eleição são a aspartato ami-
notransferase (AST) e as enzimas hepáticas específicas 
dos animais de interesse pecuário – a sorbitol desidro-
genase (SDH) e a glutamato desidrogenase (GDH) 
(Kramer e Hoffmann, 1997; Kerr, 2002). No entanto, 
a SDH e a GDH representam determinações mais com-
plexas e nem sempre acessíveis de realizar por rotina 
pelo que neste estudo, para além da AST, se optou pela 
determinação da gama-glutamiltransferase (γ-GT) e da 
fosfatase alcalina (ALP).

Para a avaliação do estado mineral do organismo de-
terminaram-se os níveis dos principais minerais séricos 
– cálcio (Ca), fósforo (P) e magnésio (Mg), sendo que o 
diagnóstico de deficiências minerais depende em gran-

de parte do nível de controlo homeostático de cada mi-
neral e do tempo de duração do problema de base (Kerr, 
2002). O facto de cerca de 50 % do Ca dos fluídos ex-
tracelulares e sérico se encontrar sob a forma ionizada 
livre Ca2+, constituindo esta a fracção biologicamente 
activa com funções vitais de regulação a nível celular 
(Rosol e Capen, 1997), justificou a importância da sua 
determinação.

Na avaliação do estado hidro-electrolítico do organis-
mo determinaram-se os electrólitos plasmáticos – Na+ 
e K+, essenciais à actividade eléctrica das membranas 
celulares. A sua concentração plasmática, linfática e a 
nível dos fluídos intersticiais é mantida essencialmen-
te pelo facto da excessiva ingestão na dieta destes iões 
ser eliminada por via renal ou intestinal (Carlson, 1997; 
Kerr, 2002), sendo que os distúrbios hidro-electrolíticos 
estão normalmente associados a restrição de acesso à 
água ou a perdas anormais de fluídos (Kerr, 2002).

As hormonas relacionadas com a função da tiróide 
– tiroxina (T

4
) e triiodotironina (T

3
) totais e livres e hor-

mona estimulante da tiróide (TSH), foram determina-
das pelo facto destas estarem envolvidas na regulação 
do metabolismo basal da maioria dos tecidos e conse-
quentemente no metabolismo das proteínas, lípidos e 
carbohidratos, no crescimento e maturação óssea e na 
regulação dos processos de reprodução (Guyton e Hall, 
1996; Kaneko, 1997).

Assim, os objectivos deste estudo foram a determi-
nação de um grupo de parâmetros hematológicos e de 
bioquímica sanguínea indicadores no seu conjunto do 

Figura 1 – Histogramas de frequência dos parâmetros hematológicos da série eritrocitária (CGV, HG, HCT, VGM, HGM, CHGM).
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estado metabólico e nutrição e das funções hepática e 
renal da ovelha da raça Churra da Terra Quente, não 
gestante nem lactante, e mantida em estabulação com 
acesso a feno de prado natural ad libitum. Para além do 
referido procurou comparar-se os valores dos parâme-
tros hematológicos (Quadro 1) e de bioquímica sanguí-
nea (Quadro 2) obtidos com os intervalos de referência 
publicados para a espécie ovina nas principais obras da 
especialidade (Jain, 1986; Kaneko et al., 1997; Meyer e 
Harvey, 1998; Kramer, 2000).

Material e Métodos

Animais, regime de exploração e maneio

O estudo foi conduzido utilizando 50 ovelhas adultas 
da raça autóctone Churra da Terra Quente, não gestan-
tes nem lactantes, com idades compreendidas entre os 
2 e os 7 anos, peso vivo entre os 50 e 60 kg, escolhidas 
ao acaso do efectivo experimental da Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro e criadas em Vila Real 
(latitude de 41º19’N, longitude de 7º44’W, altitude de 
479 metros), na Quinta de Prado.

O rebanho esteve mantido num regime semi-intensi-
vo, em estabulação permanente e alimentado com feno 
de prado natural ad libitum. No geral, a refeição é for-
necida aos animais durante o período da manhã, entre 
as 8 e as 10 horas, mantendo-se acessível ao longo do 
dia. Os animais têm livre acesso à água e a um suple-

mento de vitaminas e sais minerais em blocos. A média 
do número de partos/ano é de apenas um por cada fê-
mea, uma vez que se pretende apenas desta forma suprir 
as necessidades de reposição do efectivo que é utilizado 
unicamente para fins experimentais.

Todos os animais haviam sido sujeitos a um pro-
grama de vacinação contra as doenças provocadas por 
Clostrídios, durante o mês de Julho, e contra a Pasteu-
rella haemolytica septicémica e a enterotoxémia causa-
da por Clostridium perfringens tipo D e Cl. sordelli e a 
um tratamento anti-helmíntico (albendazol) no último 
mês de Novembro.

Obtenção e preparação das amostras sanguíneas

As amostras de sangue venoso foram obtidas na Pri-
mavera, às primeiras horas da manhã, ao nível da veia 
jugular externa e antes do fornecimento da refeição 
diária.

Para a hematologia utilizaram-se tubos para hemo-
grama com EDTA (SARSTEDT – monovette® – EDTA 
KE) e para a obtenção de plasma para a determinação 
do tempo de trombina recorreu-se a tubos para testes 
de coagulação com citrato (SARSTEDT – Monovette® 
– 9NC). Para a determinação dos parâmetros bioquími-
cos gerais e das hormonas relacionadas com a função 
da tiróide foi necessário obter uma amostra de cerca de 
10 mL de sangue venoso que se recolheu em tubos para 
obtenção de soro (SARSTEDT – Monovette® – Serum 

Figura 2 – Histogramas de frequência dos principais parâmetros hematológicos da série leucocitária (CGB, neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinó-
filos e basófilos).
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Gel S). O plasma e soro foram obtidos após centrifuga-
ção durante 10 minutos a 3.000 rpm e nos primeiros 30 
minutos posteriores à colheita de sangue. O hemogra-
ma e o tempo de trombina foram determinados imedia-
tamente após a obtenção das amostras sanguíneas e o 
soro para a determinação dos parâmetros bioquímicos 
gerais e hormonas relacionadas com a função da tiróide 
foi congelado a –20 ºC até à realização das referidas 
análises.

A determinação dos electrólitos plasmáticos foi re-
alizada a partir de uma amostra de 1 mL de sangue 
venoso total após a sua recolha em seringa específica, 
contendo heparina de lítio (RapidLyteTM, Chiron Diag-
nostics Corporation). Estas amostras sanguíneas foram 
obtidas em anaerobiose, condição indispensável para a 
manutenção da estabilidade da concentração do Ca2+, e 
processadas imediatamente após a sua obtenção.

Métodos analíticos

O hemograma foi determinado num contador de cé-
lulas electrónico, um analisador de hematologia semi-
automático (SYSMEXTMF-800), cujo princípio de fun-
cionamento se baseia na medição da conductividade ou 
resistência (impedância) das células sanguíneas para a 

sua contagem e divisão conforme as suas dimensões 
(Knoll, 2000).

A contagem total de glóbulos brancos foi realiza-
da em câmara de Neubauer e a contagem diferencial 
pela identificação microscópica de 200 células da li-
nha branca em esfregaço sanguíneo sujeito a colora-
ção de Wright’s. A observação do esfregaço sanguíneo 
por microscopia óptica além de permitir a detecção de 
possíveis anomalias dos leucócitos possibilita também 
o despiste de possível existência de aglomerações pla-
quetárias, alterações da morfologia eritrocitária, de-
tecção da presença de corpos de inclusão ou parasitas 
intra- ou extra-celulares.

O tempo de trombina foi determinado pela utilização 
de kit comercializado (Hemolab Thrombicalci.Test®, 
Refª95710, BioMérieux), tendo sido seguido o proto-
colo descrito no mesmo, e todos os testes realizados 
em duplicado calculando-se a média final. De referir 
que a definição do tempo de trombina é a do tempo 
necessário para se observar a ocorrência de coagulação 
após a adição de uma pequena quantidade de trombina 
ao plasma.

Os parâmetros de bioquímica sanguínea geral, ex-
cepto os electrólitos plasmáticos, foram determinados 
num aparelho automático de análise de bioquímica 

Quadro 2 - Parâmetros da bioquímica sanguínea geral, electrólitos e das hormonas relacionadas com a função da tiróide obtidos na 
ovelha da raça Churra da Terra Quente e respectivos intervalos de referência dos valores normais em ovinos

Parâmetros de bioquímica sanguínea geral, electrólitos plasmáticos e 
hormonas relacionadas com a função da tiróide

Média ± Desvio Padrão
(ovelha Churra da Terra 
Quente)

Intervalos de referência 
para a espécie ovina

Bioquímica sanguínea geral
Glicose (mmol/L)   2,71±0,44   2,78-4,44a,b

Colesterol total (mmol/L)   1,65±0,33 1,35-1,97a

Proteínas totais (g/L) 75,5±6,2   60,0-79,0a,b

Ureia (mmol/L)   5,16±1,57 2,86-7,14a 
Creatinina (µmol/L) 127,3±59,2   106-168a,b

Aspartato aminotransferase ( AST, GOT) (U/L) 165,0±48,3   60-280a

Alanino aminotranferase (ALT, GPT) (U/L)   24,6±10,1 60-84b

γ-Glutamiltransferase (γ-GT, GGT) (U/L)   48,0±18,7 20-52a

Fosfatase alcalina (ALP) (U/L) 138,9±77,4     68-387a,b

Cálcio (Ca) (mmol/L)   2,59±0,25 2,88-3,20a

Fósforo (P) (mmol/L)     2,10±0,52   1,62-2,36a,b

Magnésio (Mg) (mmol/L)   1,01±0,09 0,90-1,31a

Electrólitos plasmáticos
Sódio (Na+) (mmol/L) 151,40±3,77  139-152a

Potássio (K+) (mmol/L)   4,8±0,5   4,0-6,0b

Cálcio ionizado (Ca2+) (mmol/L)   1,32±0,07 1,25-1,60c

Hormonas relacionadas com a função da tiróide
Tiroxina total (T

4 
total) (nmol/L) 101,29±42,86   38,6-77,2d

Triiodotironina total (T
3 
total) (nmol/L)   1,31±0,26 0,92-2,30d

Tiroxina (T
4 
livre) (pmol/L) 11,84±1,93 -

Triiodotironina (T
3 
livre) (pmol/L)   5,93±2,33 -

Hormona estimulante da tiróide (TSH) (µIU/mL)   0,30±0,27 -
aKaneko J.J., Harvey J.W. e Bruss M.L. (1997). Clinical Biochemistry of Domestic Animals, 5ª edição, Academic Press (San Diego), 890-894
bMeyer J.D. e Harvey J.W. (1998). Veterinary Laboratory Medicine - Interpretation & Diagnosis, 2ª edição, W.B. Saunders Company (Filadélfia), 349
cRosol T.J. e Capen C.C. (1997). Calcium-Regulating Hormones and Diseases of Abnormal Mineral (Calcium, Phosphorus, Magnesium) Metabolism In: 
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sanguínea (modelo Mascott Plus, LISABIO), sendo o 
seu princípio de funcionamento baseado na espectro-
fotometria por absorvância molecular. Os vários parâ-
metros bioquímicos foram determinados com recurso a 
kits comercializados pela BioMêrieux, nomeadamente: 
glicose (Glucose Enzymatic PAP 1200®, Refª61273), 
colesterol total (Cholestérol Enzymatique PAP 
1200®, Refª61226), proteínas totais (Total Protein®, 
Refª61602), AST (Enzyline ASAT/GOT 50 monore-
actif®, Refª63213), ALT (Enzyline ALAT/GPT 50 mo-
noreactif®, Refª63313), ALP (Enzyline PAL optimisé, 
Refª63609), γ-GT (Enzyline γ-GT 20S®, Refª63712), 
ureia (Urea Cinétique UV800®, Refª61975), creatini-
na (Creatinine Cinétique®, Refª61162), Ca (Ca-OCP®, 
Refª61551), P (Phosphorus UV®, Refª61571) e Mg 
(Magnesium®, Refª61411).

A determinação dos electrólitos plasmáticos (Na+, 
K+, Ca2+) foi realizada num analisador automático 
(modelo IRMA SL Series 2000, Diametrics Medical, 
Inc.), cujo princípio de funcionamento se baseia na 
electrometria, e recorrendo a cassetes próprias con-
tendo eléctrodos específicos para os iões a determinar 
(IRMA SL, Blood Analysis System H3, Refª ADM R 

1262, Diametrics Medical, Inc.).
A determinação das hormonas foi realizada num ana-

lisador automático (modelo Access Immunoassay Sys-
tem, Beckman Instruments, Inc.), cuja técnica de deter-
minação se baseia no princípio da quimioluminiscência, 
e com recurso aos kits comercializados pela Beckman 
Coulter, nomeadamente: T

4
 total (total T

4
 – ACCESS, 

Refª33800), T
4
 livre (free T

4
 – ACCESS, Refª33880), 

T
3
 total (total T

3
 – ACCESS, Refª33830), T

3
 livre (free 

T
3
 – ACCESS, Refª33850) e TSH (HYPERsensitive 

hTSH – ACCESS, Refª33820).

Análise estatística

Para cada parâmetro foi determinada a média e o 
desvio padrão, após a remoção dos valores considera-
dos outliers, pelo programa de estatística JMP 4 (SAS 
Institute Inc., 1989-2000), e realizado o respectivo his-
tograma de frequência.

Resultados

Os valores médios obtidos neste estudo na ovelha 
Churra da Terra Quente referentes ao hemograma e 
tempo de trombina encontram-se referidos no Quadro 
1 e aos parâmetros de bioquímica sanguínea geral, dos 
electrólitos plasmáticos e das hormonas relacionadas 
com a actividade da tiróide encontram-se referidos no 
Quadro 2. Para facilidade de consulta e comparação 
dos valores obtidos neste estudo com os intervalos de 
referência publicados para a espécie ovina, estes últi-
mos são igualmente referidos nos Quadros 1 e 2. Os 
histogramas de frequência são apresentados nas Figu-
ras 1 a 6.

Discussão

Neste estudo na ovelha da raça Churra da Terra 
Quente, na generalidade, todos os parâmetros hema-
tológicos referentes à série eritrocitária, leucocitária 
e à contagem das plaquetas situaram-se dentro dos 
intervalos de referência considerados normais para a 
espécie ovina. A importância da determinação dos pa-
râmetros hematológicos reside essencialmente no facto 
de possibilitarem a detecção de possíveis anomalias do 
HCT, da morfologia eritrocitária ou ainda de alterações 
da contagem total ou diferencial dos leucócitos, consti-
tuindo o HCT e a HG também parâmetros relevantes na 
demonstração do estado proteíco nos ruminantes (Kerr, 
2002). O interesse da determinação do parâmetro he-
matológico tempo de trombina baseou-se no facto des-
te constituir um dos teste que caracterizam o estádio 
final da coagulação, sendo um indicador de desordens 
quantitativas e/ou qualitativas do fibrinogénio (Dodds, 
1997) para além de não se encontrar informação na li-
teratura científica no que respeita ao intervalo de refe-
rência para o mesmo na espécie ovina.

Figura 3 – Histogramas de frequência e curvas de distribuição das pla-
quetas e tempo de trombina.
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Figura 4 – Histogramas de frequência dos parâmetros de bioquímica geral (glicose, colesterol total, proteínas totais, ureia, creatinina, AST, ALT, γ-GT, 
ALP e minerais séricos – Ca, P e Mg).
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No que se refere aos valores dos parâmetros de bio-
química sanguínea geral, seleccionados com vista a 
auxiliarem na caracterização do estado metabólico e 
nutrição e das funções hepática e renal nos ruminan-
tes, estes situaram-se também dentro dos intervalos 
de referência publicados para a espécie ovina, apenas 
com algumas excepções. Nestas apontam-se a glicémia 
e a calcémia, que se situaram ligeiramente abaixo do 
valor mínimo do respectivo intervalo de referência, o 
que poderá ser justificado pela alimentação, sendo que 
a ligeira hipoglicémia observada poderá ser importada 
à hora de obtenção da amostra sanguínea relativamente 
à refeição e à composição da dieta (Caldeira, 1995). No 
que se refere às enzimas hepáticas AST, γ-GT e ALP, 
os valores obtidos neste estudo inseriram-se nos inter-
valos de referência para a espécie, sendo que apenas 
a alanino aminotransferase (ALT) se situou abaixo do 
limite mínimo do intervalo de referência, o que possi-
velmente se justifica pela localização a nível muscular 
nos ruminantes, sendo a sua actividade hepática con-
siderada de insuficiente valor diagnóstico nestas espé-
cies (Boyd, 1983, cit. Kramer e Hoffmann, 1997; Kerr, 
2002).

No que se refere às hormonas relacionadas com a 
função da tiróide, a importância da sua determinação 
prende-se, essencialmente, com o papel destas na regu-
lação do metabolismo do organismo. No nosso estudo, 

o valor obtido para a T
4
 total situou-se ligeiramente aci-

ma do valor máximo do intervalo de referência publi-
cado para a espécie ovina o que poderá estar associado 
às condições de exploração referidas, nomeadamente 
ao estado de nutrição das ovelhas, encontrando-se des-
crito na literatura uma relação directa entre o nível de 
nutrição dos animais e as concentrações séricas da T

4
 

total (Blum et al., 1980; Caldeira, 1995; Caldeira et 
al., 2000). Pelo contrário, o valor da T

3
 total situou-se 

dentro do intervalo de referência para a espécie ovina 
mas próximo do seu limite inferior.

O facto da exploração das ovelhas da raça Churra 
da Terra Quente se processar com frequência em re-
gime de pastoreio, por se tratar de uma raça autóctone 
muito bem adaptada ao clima e à região geográfica de 
Trás-os-Montes e Alto Douro e ao aproveitamento dos 
recursos naturais da região, e o facto deste estudo ter 
versado uma amostra de ovelhas mantidas num regi-
me semi-intensivo, poderão influenciar os parâmetros 
de bioquímica sanguínea estreitamente relacionados 
com a dieta (ex. glicose, ureia, magnésio). No entanto, 
pela carência de dados bibliográficos e estudos sobre 
a hematologia e bioquímica sanguínea na ovelha da 
raça Churra da Terra Quente, pareceu-nos interessante 
a obtenção dos valores destes parâmetros em animais 
sãos de forma a auxiliar na caracterização desta raça 
e contribuir para o diagnóstico de algumas patologias 

Figura 5 – Histogramas de frequência dos electrólitos plasmáticos (Na+, K+ e Ca2+).

Figura 6 – Histogramas de frequência das hormonas relacionadas com a actividade da tiróide (T
4
 e T

3 
totais e TSH).
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que possam surgir nesta ovelha no Nordeste Transmon-
tano.
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