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RESUMO 
A contagem de reticulócitos avalia a atividade eritropoiética da medula óssea, 
importante para o diagnóstico das anemias. Objetivou-se comparar a contagem de 
reticulócitos em cães anêmicos, por dois métodos de incubação e dois métodos de 
coloração. Avaliando-se também a relação entre a contagem de reticulócitos e as 
alterações eritrocitárias morfológicas indicativas de resposta medular. Foram 
coletados de 3 a 5mL de sangue em 20 cães, 10 machos e 10 fêmeas, com idades 
de 2 a 4 anos. Determinou-se o volume globular, a contagem de eritrócitos e 
avaliação da morfologia dos eritrócitos. Realizou-se a contagem dos reticulócitos 
com incubação em banho-maria a 37ºC e em temperatura ambiente (20 a 25 °C), 
por 15 minutos. Duas lâminas foram confeccionadas para cada técnica, uma apenas 
seca ao ar e outra contra corada com corante tipo Romanowsky. Obteve-se a 
porcentagem de reticulócitos, a porcentagem corrigida e o número absoluto. Os 
resultados foram submetidos à Análise de Variância com Teste F, pelo método 
Tukey a 5% de probabilidade. A maioria dos animais apresentou aumento do 
número de reticulócitos corrigido (>1,0%) compatível com discreta resposta medular 
a anemia. Não houve diferença significativa entre tempos de incubação e entre 
métodos de coloração.  A anisocitose e policromasia, metarubrícitos e corpúsculos 
de Howell Jolly observados não apresentaram relação direta com a contagem de 
reticulócitos. Conclui-se que ambas as técnicas de incubação podem ser utilizadas e 
que as alterações morfológicas eritrocitárias não representam adequadamente a 
resposta medular, sendo mais relevante a contagem da porcentagem corrigida e 
absoluta dos reticulócitos. 
PALAVRAS-CHAVE:  anemia, eritrócitos, resposta medular. 
 

RETICULOCYTE COUNT IN DOGS 
 

ABSTRACT 
The reticulocyte count is used in routine laboratory to assess erythropoietic activity of 
the bone marrow, important for the diagnosis of anemia. Objective to compare the 
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reticulocyte count in anemic dogs, for two different incubation and staining methods. 
Evaluating the relation between reticulocyte count and morphological changes 
indicative of medullary response.  Were collected from 3 to 5 ml of blood in 20 dogs, 
10 males and 10 females, aged from 2 to 4 years. Was determined the packed cell 
volume, red cell count and erythrocyte morphology evaluation. The counting of 
reticulocytes with incubation in a water bath at 37° C and at room temperature (20 to 
25° C) for 15 minutes. Two slides were prepared for  each technique, a just air-dried 
and another against stained with Romanowsky type dye. It was obtained the 
percentage corrected reticulocyte and the absolute number. The results were 
submitted to analysis of variance with Tukey method F test at 5% probability. Most 
animals showed an increase in the number of reticulocytes (>1.0%) discrete 
compatible with discrete medullary response to anemia. There was no significant 
difference between incubation times and between staining methods. The anisocytosis 
and policromasia, metarubricytes and Howell Jolly corpuscles observed did not show 
a direct relation with the reticulocytes. It is concluded that both techniques of 
reticulocyte count may be used and that the morphological alterations eritrocitárias 
do not represent properly the medullar response. 
KEYWORDS: anemia, red blood cells, bone marrow response. 
 

INTRODUÇÃO 
Os reticulócitos são células eritrocitárias imaturas (COWGILL et al., 2003; 

WEISER, 2015), que podem ficar na medula óssea por 2 a 3 dias até chegarem a 
corrente sanguínea (SIMIONATTO et al., 2009). Nos estágios finais da maturação 
dos eritrócitos na medula óssea ocorre a expulsão do núcleo, na fase de 
metarubrícito, formando o reticulócito, nos reticulócitos as organelas restantes 
sofrem degeneração e são expulsas progressivamente em 1 a 2 dias, que 
corresponde a fase de maturação dos reticulócitos, formando eritrócitos maduros 
(PEREIRA et al., 2008; WEISER, 2015).    

O termo reticulócitos se refere às características microscópicas que estas 
células adquirem ao serem submetidas a tratamentos com corantes supravitais, 
como o novo azul de metileno e o azul de cresil brilhante (PIVA et al., 2010). Estes 
corantes causam a agregação das organelas residuais, formando agrupamentos de 
material granular, visível a microscopia óptica. Esta agregação é referida como 
retículo e originou o nome a célula (WEISER, 2015). A fim de se obter uma 
padronização na definição morfológica dos reticulócitos, o Clinical and Laboratory 
Standards Institute (CLSI) e o International Council for Standardization in 
Hematology (ICSH) adotaram 2004, a definição de reticulócitos como sendo células 
que apresentam no mínimo dois grânulos corados de azul, visíveis sem ajuste fino 
do microscópio e longe da margem celular (NCCLS, 2004; PIVA et al., 2010). 

A contagem de reticulócitos no sangue periférico é uma determinação valiosa 
para se avaliar a integridade funcional da medula óssea, por ser um indicador 
sensível da atividade eritropoiética medular (SIMIONATTO et al., 2009).  A faixa de 
normalidade do número dessas células para cães e gatos é de 0 a 60.000 
células/µL, e representa os valores esperados quando o hematócrito é normal 
(WEISER, 2015). Quando ocorre anemia, a produção de reticulócitos chega a cerca 
de 2 milhões por segundo, e na anemia severa essa produção pode aumentar até 
vinte vezes (AN & MOHANDAS, 2011). O aumento do número de reticulócitos no 
sangue periférico é denominado de reticulocitose e ocorre como resposta fisiológica 
à hipóxia e anemia (PATTULLO  et al., 2015). 
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A anemia pode ser classificada de acordo com a morfologia das células, que 
está relacionada ao tamanho e concentração de hemoglobina nos eritrócitos; 
também de acordo com mecanismos fisiopatogênicos e pela resposta de produção 
da medula óssea, como regenerativa ou arregenerativa. Quando a anemia não é 
devida a disfunções na medula óssea, apresenta sinais de eritropoiese e pode ser 
classificada como regenerativa (TVEDTEN, 2010; THRALL, 2015).  

Na espécie canina, a contagem absoluta de reticulócitos maior que 60.000 a 
80.000 células/µL ou maior que 1 a 1,5%, geralmente indica resposta medular 
(COWGIL, 2003). Nas anemias com regeneração moderada a contagem de 
reticulócitos apresenta valores de 60.000 a 200.000 células/µL, na máxima 
regeneração a contagem de reticulócitos atinge 200.000 a 500.000 células/µL 
(WEISER, 2015). A contagem de reticulócitos pode ser realizada de forma 
automatizada ou manual, sendo que o método manual é a técnica mais utilizada em 
cães (PEREIRA et al., 2008; MEDEIROS & DITTRICH 2014). 

Nesse último caso, a técnica se fundamenta na propriedade em que o corante 
supravital precipita restos de RNA ribossomal. Volumes equivalentes de corante e 
sangue periférico coletado com anticoagulante são misturados e incubados 
geralmente a quente, por alguns minutos, sendo preparadas lâminas com essa 
suspensão para posterior observação microscópica (RILEY et al., 2002).  
STOCKHAM & SCOTT (2002) sugerem que essa técnica também possa ser 
realizada em temperatura ambiente.   

Nesse contexto, objetivou-se comparar a contagem manual destas células em 
cães anêmicos, utilizando-se a técnica padrão ouro com incubação em banho-maria 
a 37°C e a realização da técnica em temperatura amb iente, em dois diferentes 
métodos de coloração. Avaliando-se também a relação entre a contagem de 
reticulócito e as alterações morfológicas indicativas de resposta medular observadas 
no esfregaço sanguíneo.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 
Foram utilizados 20 cães, sendo 10 machos e 10 fêmeas, com idades entre 

dois a quatro anos, com sintomatologia aparente para anemia e confirmação 
laboratorial da anemia, independente da doença de base. Os animais foram levados 
por seus tutores para atendimento clínico no Laboratório de Medicina Veterinária do 
Campus Profª. Cinobelina Elvas/CPCE da Universidade Federal do Piauí. O estudo 
foi conduzido no município de Bom Jesus/PI, situado a 09º04'28" de latitude sul e 
44º21'31" de longitude oeste, a 277 metros de altitude. 

Todas as análises foram realizadas no Laboratório de Patologia Clínica do 
Campus, em ambiente climatizado, com temperatura variando de 20°C a 25°C. Foi 
colhido de 3 a 5 mL de sangue venoso, por punção jugular com agulha para coleta 
de sangue a vácuo de 0,7 x 25 mm (Becton Dickinson-BD, Franklin Lakes, USA), e 
acondicionados em tubos contendo anticoagulante EDTA (ácido etilenodiamino 
tetraacético) no dia do atendimento clínico dos animais, para imediata avaliação do 
eritrograma. 

Foi realizada a contagem absoluta manual de eritrócitos em câmara de 
Neubawer; determinação do volume globular por método de microhematócrito 
(Centrífuga de microhematócrito Spin 1000 – AAKER LTDA, São Paulo, Brasil); 
análise morfológica dos eritrócitos no esfregaço sanguíneo corado, com corante 
rápido do tipo Romanowsky (Panótico Rápido LABORCLIN LTDA, Pinhais/PR, 
Brasil), em microscópio óptico de luz branca.  
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Para a contagem de reticulócitos foram pipetados 200µL de azul cresil 
brilhante a 1%, acrescidos com 200µL de sangue com EDTA. Após homogeneização 
do tubo o material foi incubado em banho-maria por 15 minutos a 37ºC e logo em 
seguida confeccionadas duas distensões sanguíneas em lâmina. Sendo que uma 
destas foi novamente corada (contra corada), utilizando-se agora corante tipo 
Romanowsky (Panótico Rápido®). O mesmo método também foi realizado 
substituindo-se a incubação em banho-maria por incubação em temperatura 
ambiente, sendo o ambiente do laboratório climatizado e a temperatura variando de 
20°C a 25 °C. Realizou-se então a contagem dos reti culócitos em microscopia 
óptica, fazendo a contagem de 1000 células, em vários campos da lâmina, obtendo-
se um valor em porcentagem dos reticulócitos, em lâminas contra coradas e não 
coradas (apenas a coloração do azul cresil brilhante). O número absoluto de 
reticulócitos foi obtido multiplicando-se o número de eritrócitos do paciente pela 
porcentagem de reticulócitos (WEISER, 2015). A contagem corrigida de reticulócitos 
foi obtida através da porcentagem de reticulócitos encontrada, multiplicada pelo 
resultado da razão entre o hematócrito do paciente e o hematócrito normal da 
espécie, sendo que para cães este valor é 45% (STOCKHAM & SCOTT, 2002).  

Os resultados foram analisados no programa estatístico SAS 9.0, no qual os 
tratamentos foram as duas metodologias de incubação (com banho-maria e sem 
banho-maria) e de coloração final (com e sem panótico®) e as repetições foram as 
coletas de sangue dos animais. O delineamento utilizado foi o inteiramente 
casualizado. Os resultados obtidos foram submetidos à Análise de Variância seguido 
do Teste F, teste de comparação de médias pelo método Tukey a 5% de 
probabilidade. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados da contagem de reticulócitos foram semelhantes nas técnicas 

com e sem incubação e também não apresentaram diferença significativa quanto à 
técnica de coloração (Tabela 1). Porém vale ressaltar que ao se realizar a contagem 
de reticulócitos por microscopia óptica, observou-se uma melhor facilidade para a 
identificação dos reticulócitos realizando-se a técnica com incubação a 37°C, 
comparada à técnica realizada em temperatura ambiente, devido a uma maior 
impregnação do corante. MEDEIROS & DITTRICH (2014) também utilizam a 
incubação a 37°C por 15 minutos, que consideram com o técnica padrão ouro. 
 
TABELA 1-  Médias e o desvio padrão da porcentagem de reticulócito (%), 

reticulócito absoluto (/µL) e reticulócito corrigido (%), nas temperaturas 
37°C e ambiente (20°C a 25°C), dos tratamentos (cor ada e não corada 
com Panótico®), de 20 cães com anemia, na cidade de Bom Jesus-PI 

Tratamentos  Parâmetros  

Temperatura  
Coloração 

com 
Panótico®  

Reticulócito 
(%) 

Reticulócito 
Corrigido  

(%) 

Reticulócito 
Absoluto 

(células/ µµµµL) 
37°C Corada  1,81 ± 0,5 a  1,18 ± 0,4 a 87.411 ± 34.124a  
37°C Não corada  1,91 ± 0,6a     1,24 ± 0,4a 90.965 ± 32.200 a  

Ambiente  Corada  1,85 ± 0,5a 1,21 ± 0,3a 88.483 ± 28.190a  
Ambiente  Não Corada  1,66 ± 0,5a 1,08 ± 0,3a 78.545 ± 27.123a  

 *Não houve diferença estatística entre tratamentos, pelo de método Tukey (p>0,05). 
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Em estudo com cães a técnica manual, realizando incubação a 28°C por 15 
min, foi comparada com a mensuração automatizada dos reticulócitos por citometria 
de fluxo. Concluindo que a citometria apresenta maior sensibilidade na detecção dos 
reticulócitos, porém podendo ocorrer superestimação quando outras inclusões estão 
presentes nos eritrócitos. O que sugere a necessidade de valores de referência 
específicos para cada técnica (PEREIRA et al., 2008).  

A contagem manual por microscopia de luz é de grande utilidade por não 
sofrer interferências pela presença de eritrócitos maduros, hemoparasitas, 
corpúsculos de Howell Jolly e células leucêmicas (COWGILL et al., 2003; TVEDTEN, 
2010; MEDEIROS & DITTRICH, 2014). Quando realizada com critérios adequados e 
por profissional capacitado, pode refletir com precisão a contagem real de 
reticulócitos (SIMIONATTO et al., 2009; PATTULLO et al., 2015).  

Além da contagem de reticulócitos, a avaliação da morfologia eritrocitária 
(Tabela 2) no esfregaço sanguíneo também pode demonstrar sinais de resposta 
medular, tais como: presença de anisocitose e policromasia, metarubricitos e 
corpúsculos de Howell Jolly. Esses elementos são indicadores específicos da 
resposta e regeneração medular (TVEDTEN & MORITZ, 2010) e estiveram 
presentes em alguns animais deste estudo.  

 

TABELA 2. Valores hematológicos individuais do volume globular (VG) da contagem de 
reticulócitos (Ret), da classificação da resposta à anemia e da avaliação 
morfológica dos eritrócitos quanto à resposta a anemia, de 20 cães anêmicos, na 
cidade de Bom Jesus-PI 

Reticulócitos (%)  Avaliação morfológica 
eritrocitária 

Animal  VG 
Obtido * Corrigido 

Resposta 
à anemia 

Grau de 
anisocitose 

e 
policromasia 

Alterações 
indicativas de 

resposta à anemia 

1 34 2,15 1,62 adequada Discreta HJ 
2 36 1,75 1,4 discreta Discreta  
3 20 2,3 1,02 discreta Discreta Metarubrícito 
4 31 2,2 1,51 adequada Discreta  
5 32 1,95 1,39 discreta Discreta Metarubrícito/ HJ 
6 12 3,15 0,84 ausente Discreta HJ 
7 30 0,95 0,63 ausente Moderada Metarubrícito/ HJ 
8 34 1,55 1,17 discreta Discreta HJ 
9 29 1,8 1,16 discreta Discreta HJ 

10 27 1,8 1,08 discreta Discreta  
11 36 1,3 1,04 discreta Moderada Metarubrícito/ HJ 
12 30 1,45 0,96 ausente Moderada Metarubrícito 
13 31 1,85 1,27 discreta Moderada Metarubrícito/ HJ 
14 33 1,8 1,32 discreta Moderada  
15 30 2,05 1,36 discreta Discreta  
16 35 2,35 1,83 adequada Moderada Metarubrícito/ HJ 
17 34 1,1 0,83 ausente Discreta  
18 24 1,85 0,99 ausente Moderada HJ 
19 34 1,25 0,94 ausente Discreta Metarubrícito/ HJ 
20 34 2,05 1,55 adequada Moderada Metarubrícito/ HJ 

• média da contagem de reticulócitos incubado a 37 °C e temperatura ambiente, das lâminas 
contracoradas; HJ: Howell Jolly.  
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Como não houve diferença entre os tratamentos, a classificação da resposta 

à anemia, foi realizada pelo resultado da contagem de reticulócitos nas lâminas 
coradas, considerando-se a média dos resultados entre as duas temperaturas. 
Valores de reticulócitos corrigido inferiores a 1 % foram considerados como ausência 
de resposta medular, valores entre 1 e 1,5 % considerou-se regeneração discreta e 
valores acima de 1,5 foi considerado resposta medular adequada. Alguns autores 
consideram como resposta medular, apenas valores acima de 1,5% (STOCKHAM & 
SCOTT, 2002; PATTULLO et al., 2015), e outros valores a partir de 1% (TVEDTEN 
& MORITZ, 2010). Para a contagem absoluta dos reticulócitos valores superiores a 
60.000 células/µL são indicativos de resposta medular e classificam a anemia como 
regenerativa em cães (PEREIRA et al., 2008; WEISER, 2015). 

Considerando a classificação de TVEDTEN (2010) para o grau de anemia dos 
20 animais em estudo, 15 deles apresentaram anemia de grau leve (VG de 30 a 
37%), na maioria deste do tipo regenerativa (reticulócito corrigido > 1%), com grau 
de regeneração medular discreta em sete animais (<1,5%) e uma resposta 
adequada em quatro animais; anemia moderada (VG de 20 a 29%) foi observada 
em quatro animais, dos quais três apresentaram uma discreta resposta à anemia e 
um animal com resposta adequada; somente um animal apresentou anemia muito 
intensa (VG<13) do tipo arregenerativa.  

As anemias de grau leve também predominaram no estudo de GONÇALVES 
et al. (2014), porém com ausência de reticulocitose, os autores acreditam que na 
anemia discreta não ocorra hipóxia suficiente para estimular o aumento da liberação 
de reticulócitos. A anemia resulta em menor oxigenação dos tecidos e geralmente 
apresenta manifestações clínicas como palidez de mucosas, letargia, intolerância a 
exercícios físicos e alterações das frequências cardíaca e respiratória (THRALL, 
2015). Os achados clínicos podem ser associados aos exames laboratoriais para 
auxiliar o diagnóstico, sendo função do médico veterinário, determinar as causas do 
problema para posterior tratamento e indicação de medidas preventivas (MILLS, 
2012). 

As variáveis da avaliação morfológica não apresentaram um padrão de 
alterações coerente com o observado na contagem de reticulócitos, demonstrando 
que estes parâmetros não são confiáveis para a classificação da resposta a anemia, 
por se tratarem de um método de estimativa. MEDEIROS & DITTRICH (2014), 
compararam a contagem manual de reticulócitos com um método de quantificação 
dos policromatófilos por campo, e sugerem que a contagem média de dois ou mais 
policromatófilos por campo pode ser utilizada para classificar a anemia em 
regenerativa ou arregenerativa, porém não possibilita classificar a anemia quanto à 
intensidade de regeneração. A avaliação de anisocitose e policromasia na análise 
dos esfregaços sanguíneos é considerada útil por sugerir ou não a presença de 
reticulócitos na circulação, porém a sua quantificação de forma adequada é mais 
difícil e menos confiável que a contagem dos reticulócitos (WEISER, 2015).  

 
CONCLUSÃO 

Conclui-se que a contagem de reticulócitos pela técnica de incubação em 
temperatura ambiente apresenta resultados confiáveis, porém, a incubação em 
banho-maria á 37°C apresenta uma melhor impregnação  do corante e 
consequentemente melhor visualização das células. As distensões podem ser 
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avaliadas apenas com o corante supra vital ou contra coradas com corante tipo 
Romanowsky. A presença de alterações morfológicas sugestivas de resposta 
medular não substitui a contagem de reticulócitos para a classificação da resposta à 
anemia. Deve-se realizar a classificação da anemia a partir da porcentagem 
corrigida de reticulócitos e/ou contagem absoluta. 
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