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Resumo: Os anuros são bons bioindicadores da qualidade ambiental sendo que as avaliações 
hematológicas são amplamente utilizadas para testar efeitos de poluentes em anuros.Assim, torna-se 
importante conhecer os parâmetros hematológicos de anuros coletados na natureza, a fim de estabelecer 
os parâmetros de higidez para as espécies. O objetivo do trabalho foi descrever as características 
hematológicas em Boana Raniceps coletado no Pantanal-Sul mato-grossense. Para isso foram realizados 
contagem diferencial de leucócitos e contagem total de eritrócitos, além de morfometria eritrocitária 
buscando comparar esses parâmetros entre machos e fêmeas.Foram observadas diferenças em todos os 
parâmetros morfométricos dos eritrócitos entre machos e fêmeas, já nas contagens de leucócitos foi 
possível a verificar a prevalência dos tipos celulares em cada gênero.
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Hematological Characterization of Boana Raniceps (Anura: Hylidae)
Abstract: Anurans are good indicators of environmental quality that is why hematological tests are 
widely used to verify the effects of our pollutants in anurans.  It is important to know the hematological 
parameters of anatomy collected in nature, in order to define the high humidity parameters for the species. 
The objective of this work was to describe as hematological characteristics in Boana Raniceps collected 
in Pantanal sul-mato-grossense. Differential leukocyte count and total erythrocyte count were performed 
as well as erythrocyte morphometry, seeking to compare these parameters between males and females. 
Differences were observed in all morphometric parameters of erythrocytes between males and females, 
while in the leuckocyte count it was possible to check the prevalence of cell types, also that the 
differences between them are low.
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Introdução

Os anfíbios compõem uma porção do nosso ecossistema bastante sensível aos efeitos da poluição 
causados pelo estilo de vida humana; e devido ao seu diferenciado metabolismo e ciclo duplo de 

desenvolvimento, que os confere permeabilidade relativa através de sua pele, promovendo maior 
suscetibilidade aos danos originados por esses agentes na natureza. (Catenazzi 2015; Alton e Franklin 
2017). Os estudos envolvendo anurosatualmente são de grande relevância, ao passo que os 
mesmosconstituem o grupo de animais vertebrados mais ameaçados ecologicamente, com cerca de 40% 
das espécies sofrendo algum tipo de injúria, sendo o desmatamento e as ações antrópicas osprincipais 
agravantes (Cubas etal., 2017).

Alterações nos valores hematológicos e bioquímicos geralmente refletem em mudança do estado 
fisiológico dos organismos. Os leucócitos são utilizados para testar efeitos de diversas situações de 
estresse, pois essas células sofrem alterações quantitativas que permite mensurar o nível de dano para o 
animal (Davis et al. 2008). Há estudos que relatam a ocorrência de células imunológicas no tecido de 
anuros e sua relação com fatores ambientais (Franco-Belussi et al. 2016; Franco-Belussi et al. 2018) 
indicando respostas inflamatórias teciduais em girinos e adultos. Desse modo, a avaliação sanguínea em 
anuros é vastamente utilizada na realização de testes que visam elucidar os efeitos dos nossos poluentes 
nesses animais.

As mudanças nos parâmetros hematológicos são válidas em diversas espécies como biomarcadores 
(Mariana C. Cabgna et al., 2005), que frente ao estímulo tóxico promovem determinada resposta. Mas 
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ainda assim, atualmente não há padrões hematológicos estabelecidos para os animais coletados de vida 
livre.  O objetivo do trabalho foi descrever as características hematológicas em Boana raniceps coletadas 
no Pantanal-Sul mato-grossense. Para isso foram realizados contagem diferencial de leucócitos e 
contagem total de eritrócitos, além de morfometria eritrocitária buscando comparar esses parâmetros 
entre machos e fêmeas.

Material e Métodos

Foram capturados machos e fêmeas de Boana Raniceps (n= 14) por meio de busca ativa na região 
do Passo do Lontra, Base de Estudos do Pantanal (BEP) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS), latitude 19º34'37"S; longitude 57º00'42"W, no período de setembro de 2018 a fevereiro de 
2019. Após a colheita, os espécimes foram transportados em sacos plásticos até o laboratório da Base de 
Estudo no Pantanal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (BEP/UFMS) onde permaneceram 
em aclimatação por 12 horas antes da retirada do sangue.

Os espécimes foram anestesiados com lidocaína (50mg/g) até a parada cardiorrespiratória, sendo 
que posteriormente os animais foram pesados (g) e medidos (cm). Os exemplares foram coletados com 
autorização SISBIO (63297-1). E todos os procedimentos de manutenção e manipulação dos animais 
foram realizadas de acordo com o NIH Guia de Cuidados e uso de animais em laboratório e está aprovado 
pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – (CEUA 997/2018).

Para as análises hematológicas, o sangue foi colhido por punção cardíaca em seringas e agulhas 
banhadas com EDTA 3% (Ranzani-Paiva et al., 2013). Os parâmetros hematológicos determinados 
foram: hematócrito (%) por meio da técnica de microhematócrito (Goldenfarb et al. 1971); hemoglobina 
total (g dL-1) pela técnica de cianometahemoglobina (Collier, 1944) com modificações, onde foi utilizado 
5µL de sangue; contagem de eritrócitos e leucócitos totais em câmara de Neubauer (n° de células x106 μL-

1) após a diluição do sangue (1:200) em uma solução de NATT e HERRICK (1952). A partir dos valores 
obtidos para hematócrito, hemoglobina total número de eritrócitos, foram calculados os índices 
hematimétricos, compreendidos pelo: volume corpuscular médio (VCM, fL); hemoglobina corpuscular 
média (HCM, pg) e concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM, g dL-1), conforme 
proposto por Wintrobe (1934).

Para a contagem diferencial de leucócitos foi confeccionado esfregaço sanguíneo imediatamente 
após a colheita do sangue, o qual foi corado com May-Grunwald-Giemsa-Wrigth (MGGW) pelo método 
de Rosenfeld modificado, segundo Tavares-Dias e Morares (2003). Posteriormente, essas lâminas foram 
analisadas no Laboratório de Patologia Experimental (LAPEX), na Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul (UFMS). Para essa contagem foram contadas 100 células em cada esfregaço e foi estabelecido o 
percentual de cada componente celular (Rosenfeld, 1947).

As contagens totais de eritrócitos (x106 μL-1) foram obtidas pelo método direto em câmara de 
Neubauer após a diluição do sangue (1:200) em uma solução de formol citrato 3%. Para o total de 
leucócitos utilizou-se o método indireto, segundo Ranzine-Paiva, (2013). Já o percentual de cada 
categoria leucocitária (monócitos, linfócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos) foi avaliado em 
extensões sanguíneas fixadas e corado por pelo método May-Grunwald-Giemsa-Wrigth (MGGW), 
segundo Tavares-Dias & Morares (2003), considerando 100 células. Em adição, 

Os dados obtidos foram posteriormente comparados entre as espécies pela análise de variância, 
modelo linear univariado no software GraphPrism 7.0. Todas as capturas dos espécimes foram 
autorizadas pelo SisBio, nº 57379-1/2017 e os procedimentos autorizados pelo Comitê de Ética de Uso 
Animal (CEUA) pelo certificado nº878/2017. 

Resultados e Discussão

Foi possível descrever através da execução do trabalho o perfil leucocitário e morfológico dos 
eritrócitos de Boana raniceps provenientes do Pantanal sul-mato-grossense. Foram alcançadas 
informações que possibilitaram a instauração de modelos que ampararão pesquisas futuras de 
monitoramento ambiental ou experimentais em espécies neotropicais. Depois de realizadas as análises 
quantitativas e qualitativas foram possíveis confirmar a existência de diferenças morfométricas entre os 
sexos dos animais coletados.  Abaixo, as tabelas demonstram tais divergências de dimensões entre 
machos e fêmeas.
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 (Figura 1)

Fig 1: O boxplot comparativo acima representa a área de um eritrócito mostrando a dispersão de dados relativos a 
área da hemácia; é possível verificar uma variabilidade menor entre as fêmeas e uma discrepância dentro do grupo 
de alguns indivíduos, a média e a mediana desse percentual é maior entre os sexos; representados pelos pontos 
acima do limite superior e abaixo do limite inferior da caixa, estão os outliers, valores distantes do valor mediano. 
Os machos apresentam uma maior variabilidade e amplitude em relação a área das hemácias, mesmo possuindo um 
valor mediano menor. A área nuclear das fêmeas e machos nos indicaatravés dos dados obtidos, que entre os 
machos há presença de informação discrepante das demais, e em relação a essa análise podemos observar que a 
variabilidade é discretamente maior nas fêmeas.

(Figura 2)

Fig 2: Em relação ao volume de hemácia podemos nos atentar novamente a maior variabilidade entre machos e 
valores menores de média e mediana. No grupo de fêmeas há presença de um outlier abaixo de Q1 (primeiro 
quartil).  A existência de quantidade expressiva de outliers nos valores que dizem questão ao núcleo é facilmente 
compreendida, estão presentes valores que se afastam da maioria em ambos os sexos. As fêmeas possuem uma 
variabilidade levemente aumentada comparado ao outro gênero.
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(Figura 3)

Fig 3: Há pouca variedade de dados na relação núcleo citoplasma e muitos individuos que aprensentaram 
caracteristicas discrepantes comparrando com os animais que se encaixam entre 25% e 75%. 

(Figura 4)

Fig4: O fator forma nos indica a conformação em que o eritrócito se encontra, quanto mais próximo ao número um, 
mais circular é o formato da hemácia. De acordo com o gráfico há uma diferença maior dentre os machos e as 
caudas das hastes presentes nas caixas mostram também uma maior amplitude incorporado ao grupo.

O perfil leucocitário de Boana raniceps, está expresso nas tabelas 1 e 2, onde não foram 
observadas grandes divergências entre os gêneros. O leucócito que ocorreu com maior frequência nos 
grupos foi o linfócito, o que já era esperado antecipadamente às análises (82,21% para machos e 81,00% 
em fêmeas). Em segundo lugar, o leucócito de maior recorrência foi o monócito, contabilizado em 
menor porcentagem nos machos (2,000); fêmeas (4,500%). Os neutrófilos aparecem em maior 
quantidades nas fêmeas (13,00%) e (11,00% para os machos). Leucócitos imaturos se encontram em 
maior número no sexo masculino da espécie (1,357% em machos e 1,500% nas fêmeas). Os eosinófilos 
aparecem em quantidades idênticas em ambos os gêneros. Basófilos não foram encontrados nas 
contagens diferenciais.
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Tabela 1: Parâmetros leucocitários de machos da espécie Boana raniceps. Valores médios, erro 
padrão e intervalo de confiança.

Média ± Erro Padrão IC 95%

Monócito (%) 2,000 ± 3,305 0,09174 - 3,908

Linfócito (%) 82,21 ±12.34 75,09 – 89,34

Neutrófilo (%) 11,00 ± 5.831 7,633 – 14,37

Leucócitos Imaturos (%) 1,357± 1.499 0,4916 – 2,223

Eosinófilos (%) 1,000± 1.992 -0,1095 – 2,109

Basófilos (%) 0,00 ± 0.00 0,00 – 0,00 

Tabela 2:Parâmetros leucocitários de fêmeas da espécie Boana raniceps. Valores médios, erro 
padrão e intervalo de confiança.

Média ± Erro Padrão IC 95%

Monócito (%) 4,500 ± 6,364 -52,68 - 61,68

Linfócito (%) 81,00 ± 8,485 4,763– 157,2

Neutrófilo (%) 13,00± 2,828 -12,41– 38,41

Leucócitos Imaturos (%) 1,500± 2,121 -17,56– 20,56

Eosinófilos (%) 1.000± 1,414 -11,71– 13,71

Basófilos (%) 0.00 ± 0.00 0,00 – 0,00 

Conclusões

Com esse estudo foi possível descrever o padrão leucocitário e caracterizar a morfometria dos 
eritrócitos em Boana raniceps, demonstrando haver diferenças na forma e tamanho dos eritrócitos entre 
machos e fêmeas. Além disso, o presente trabalho é o primeiro a descrever o perfil leucocitário e a 
morfologia dos eritrócitos em um anuro Neotropical e esses dados poderão ser base para futuros estudos 
de monitoramento ambiental ou estudos experimentais. É preciso compreender o status de higidez das 
espécies a fim de conseguir diagnosticar possíveis alterações nas populações e desta maneira, sugerir 
políticas de conservação para as espécies, assim,a necessidade de trabalhos descritivos como esse é 
fundamental.

Literatura Citada
 



6
XII Mostra Científica FAMEZ&

I Mostra Regional deCiências Agrárias
Campo Grande, MS, 2019

CATENAZZI, A. (2015). State of the world’s amphibians. Department of Zoology, Southern 
Illinois University, Carbondale, Illinois, p.3.1-3.21.
CUBAS, ZALMIR SILVINO, J. & CATÃO-DIAS, J. (2017). Tratado de animais selvagens. 2ª 
ed. São Paulo (Brasil): Editora Roca, p.133-150.
DAVIS, A., MANEY, D. and MAERZ, J. (2008). The use of leukocyte profiles to measure 
stress in vertebrates: a review for ecologists. Functional Ecology, 22(5), pp.760-772.
FRANCO-BELUSSI, L., FANALLI, L. e De OLIVEIRA, C. (2018). UV-B affects the immune 
system and promotes nuclear abnormalities in pigmented and non-pigmented bullfrog 
tadpoles. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 180, pp.109-117.
FRANCO-BELUSSI, L., NILSSON SKOLD, H. e De OLIVEIRA, C. (2016). Internal pigment 
cells respond to external UV radiation in frogs. The Journal of Experimental Biology, 219(9), 
pp.1378-1383.
LESLEY A. ALTON; CRAIG E. FRANKLIN. Drivers of amphibian declines: effects of 
ultraviolet radiation and interactions with other environmental factors. (2017). 
SILVA S., EWBANK, A., STREFEZZI F, R, F., ALVARADO G., SACRISTAN, C., PAULA, 
D,C., CATÃO-DIAS, J. (2017). Comparative leukocyte morphometric analysis between 
endemic Anurans from Brazil and the invasive species Lithobates catesbebianus. Brazilian 
Journal of Veterinary Research and Animal Science., São Paulo, v.54,n.2, p. 159-167.


