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RESUMO

Introdução: A população de gatos domiciliados vem aumentando no Brasil e
nesse  contexto,  muitas  situações  podem  ser  estressantes  para  eles.  O
leucograma  é  a  parte  do  hemograma  que  avalia  os  leucócitos  e  pode
encontrar-se alterado em felinos que estão sob estresse. O presente estudo
tem  por  objetivo  apresentar  e  explicar  as  características  observadas  no
leucograma de felinos que estão sob estresse agudo e crônico. Metodologia:
Trata-se de uma revisão de literatura desenvolvida por meio de buscas em
livros  acadêmicos  e  nas  bases  de  dados  SciELO  e  Google  Scholar.
Resultados e Discussão: Um felino sob estresse agudo geralmente apresenta
no  leucograma  um  quadro  de  leucocitose  fisiológica,  mediado  por
catecolaminas e caracterizado por neutrofilia e linfocitose. Já o estresse crônico
pode gerar no felino o chamado leucograma de estresse, caracterizado por
neutrofilia,  linfopenia e eosinopenia,  alterações medidas por glicocorticoides.
Conclusões: O estresse agudo e o estresse crônico podem causar alterações
leucocitárias  em  felinos,  caracterizando  a  leucocitose  fisiológica  e  o
leucograma de estresse, respectivamente. É de grande importância considerar
esse aspecto ao realizar e interpretar o leucograma.
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ABSTRACT

Introduction: The population of domiciled cats has been increasing and in this
context, many situations can be stressful for them. Leukogram is the part of the
blood count that evaluates leukocytes and may be altered in felines that are
under stress. The present study aims to present and explain the characteristics
observed in the leukogram of felines that are under acute and chronic stress.
Methodology:  This  is  a  literature  review  developed  through  searches  in
academic books and in the SciELO and Google Scholar databases.  Results
and Discussion: feline under acute stress usually presents on the leukogram a
picture  of  physiological  leukocytosis,  mediated  by  catecholamines  and
characterized by neutrophilia and lymphocytosis.  On the other hand, chronic
stress can generate in the feline the so-called stress leukogram, characterized
by  neutrophilia,  lymphopenia  and  eosinopenia,  alterations  measured  by
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glycorticoids. Conclusions: Acute  stress  and  chronic  stress  can  cause
leukocyte  changes  in  felines,  characterizing  physiological  leukocytosis  and
stress leukogram, respectively. It is of the big importance to consider this aspect
when performing and interpreting the leukogram.

Keywords – leukocytes; catecholamines; glucocorticoids
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INTRODUÇÃO

A população de gatos domiciliados no Brasil  vem aumentando. As pessoas
estão  adotando  novos  estilos  de  vida  e  popularizando  a  vivência  em
apartamentos  e  assim,  veem  no  felino  um  animal  doméstico  ideal,  dentre
outros motivos, por sua melhor adaptação a ambientes menores, assim como
pelas características de higiene e independência (FAM et al., 2010). 

Nesse  contexto,  diversos  fatores  podem  ocasionar  estresse  nos  felinos.  O
estresse provoca a liberação de hormônios que podem alterar a concentração
dos leucócitos (JERICÓ; KOGIKA; ANDRADE NETO, 2015).

O leucograma é a parte do hemograma que avalia os leucócitos, fornecendo,
entre  outras  informações,  as  contagens  total  e  diferencial  dessas  células
sanguíneas (NELSON; COUTO, 2015). O entendimento do leucograma fornece
dados  importantes  sobre  processos  que  ocorrem  no  organismo  animal
(THRALL et al., 2015).

Sob uma condição de estresse agudo,  como pode ocorrer  em uma ida  ao
veterinário ou em uma punção venosa por exemplo, o felino pode apresentar a
leucocitose fisiológica, um quadro de alterações mediadas por catecolaminas.
Já um felino sob estresse crônico, geralmente tem o chamado leucograma de
estresse, um conjunto de alterações leucocitárias que ocorrem devido a ação
de glicocorticoides (FAM et al.,  2010; THRALL et al., 2015).

O presente estudo tem por  objetivo apresentar e  explicar as características
observadas no leucograma de felinos que estão sob estresse agudo e crônico.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura desenvolvida por meio de buscas em
livros acadêmicos e nas bases de dados SciELO e Google Scholar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A  contagem  completa  de  células  sanguíneas  é  uma  das  análises
indispensáveis utilizada em laboratório para identificação de doenças felinas,
pois essa é uma análise que fornece dados quantitativos e qualitativos sobre
eritrócitos, leucócitos e plaquetas (WEISS; WARDROP, 2010). O leucograma é
uma  parte  do  hemograma  que  analisa  os  leucócitos,  fornecendo  dados
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qualitativos e quantitativos das células de defesa. É realizada uma contagem
relativa e uma absoluta dessas células,  podendo estar  abaixo (leucopenia),
normal  ou  acima  (leucocitose)  dos  valores  de  referência  de  cada  espécie
(NELSON; COUTO, 2015; BIONDO, 2005). Para interpretar os resultados do
leucograma de felinos deve-se estar atento a algumas particularidades dessa
família.

Em um gato hígido, os glóbulos brancos são compostos principalmente por
neutrófilos maduros. Linfócitos, monócitos e eosinófilos aparecem em menor
quantidade, e basófilos não contribuem de forma significativa para a contagem
de  leucócitos  totais  (WEISS;  WARDROP,  2010).  De  acordo  com  Silva,  M.
(2016), uma série de eventos podem causar alterações nos leucócitos, como
um processo inflamatório  ou infeccioso,  doenças parasitarias ou sistêmicas,
neoplasias,  alergias,  dentre  outros.  Mas  existe  fatores  que  podem  causar
resposta leucocitária não patológica como estresse agudo ou crônico. Como os
neutrófilos são os principais leucócitos presentes no sangue dos gatos, esses
animais apresentam alteração maior  no leucograma,  pois  a relação entre o
pool marginal de neutrófilos e o pool circulante é de 3:1 (SILVA, M., 2016). 

Segundo Weiss e Wardrop (2010), existem dois padrões de leucograma não
patológico  identificados:  leucocitose  fisiológica  e  leucograma  de  estresse.
Biondo  (2005)  afirma  que,  a  leucocitose  fisiológica  é  mediada  pelas
catecolaminas, ocorre com mais frequência em gatos jovens e é desencadeada
por situações de medo, fuga ou punção venosa, onde são liberadas adrenalina
e  noradrenalina.  No  leucograma,  é  observado  uma  moderada  linfocitose  e
neutrofilia. A linfocitose é causado pelo aumento da liberação de linfócitos por
órgãos linfoides para o sangue, e a neutrofilia é causada pela contração da
musculatura lisa vascular e esplênica, liberando neutrófilos marginalizados e
aumentando a quantidade circulante no sangue devido ao efeito da adrenalina.
A leucocitose fisiológica tem duração curta, pois esta diretamente relacionada
ao tempo de ação da catecolamina que dura cerca de 15-30 minutos (WEISS;
WARDROP, 2010)

O leucograma de estresse é mediado por corticoides, endógenos ou exógenos,
em níveis elevados (SILVA, R. et al., 2008). Pode ocorrer situação de estresse
crônico devido confinamento, doenças ou pelo uso de medicamentos como a
prednisolona (BIONDO, 2005). 

O  estresse  desencadeia  um estimulo  nervoso  que  chega  ao  hipotálamo  e
provoca a liberação de corticotropina, esta por sua vez estimula a produção e
liberação  de  ACTH  (Hormônio  adrenocorticotropico)  e  β-endorfina  pela
adenohipófise (LAURINO, 2009). O ACTH estimula o córtex adrenal a secretar
corticoides, desencadeando a ação de imunossupressão que pode afetar os
leucócitos (LAURINO, 2009; BIONDO, 2005).

O leucograma apresentará evidencias de neutrofilia, linfopenia e eosinopenia.
A leucocitose  é  caracterizada por  uma neutrofilia  madura,  visto  que ocorre
aumento dos neutrófilos segmentados circulantes (SILVA, M., 2016). De acordo
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com Weiss e Wardrop (2010), os corticoides induzem a liberação de neutrófilos
segmentados da medula óssea, promovem sua desmarginalização e diminui a
diapedese, aumentando assim o pool de neutrófilos circulantes e o seu tempo
na  circulação  sanguínea,  podendo  essa  alteração  estar  acompanhada  de
desvio a direita. 

A linfopenia pode ser causada por altas doses de glicocorticoides por longos
períodos,  e ocorre pela linfólise de linfócitos T do sangue e tecido linfoide,
contudo  nem  todos  os  linfócitos  são  sensíveis  aos  corticoides  e,  portanto,
acredita-se  que  a  diminuição  de  linfócitos  também  é  causada  por  um
mecanismo  que  altera  a  recirculação  linfática  resultando  em  marginação  e
sequestro  dos  linfócitos  nos  locais  extravasculares  (SILVA,  R.  et  al.,  2008;
LOPES; BIONDO; SANTOS, 2007). A eosinopenia é causada pela marginação
ou sequestros de eosinófilos para os tecidos, além disso os glicocorticoides
anulam  o  efeito  quimiotático  da  histamina  nos  eosinófilos,  diminuindo  a
liberação desses leucócitos  da medula  óssea (LOPES;  BIONDO;  SANTOS,
2007; WEISS; WARDROP, 2010).

A ação dos corticoides nos leucócitos pode durar 24 horas quando tem curta
duração e nos casos de tratamentos longos com corticoides, essas alterações
podem persistir por até 48-96 horas (WEISS; WARDROP, 2010).

CONCLUSÕES

O estresse agudo e o estresse crônico podem causar alterações leucocitárias
em felinos, caracterizando a leucocitose fisiológica e o leucograma de estresse,
respectivamente. É de grande importância considerar esse aspecto ao realizar
e interpretar o leucograma.
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