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Resumo
Introdução – O uso da bioquímica seca em clinicas veterinárias de pequenos animais tem au-

mentado vertiginosamente, pois a rapidez dos resultados, muitas vezes é peça fundamental pa-
ra o início do tratamento, podendo levar em caso de demora o animal a morte. Este trabalho teve
o intuito de comparar o uso da bioquímica seca e úmida verificando-se os parâmetros da glice-
mia, tanto em machos como em fêmeas de animais da espécie canina, atendidas no Hospital
Veterinário da Universidade Paulista de São Paulo (UNIP). Material e Métodos – Foi utilizado o
glicosímetro como método bioquímico seco e a semi automação como método bioquímico
úmido. Resultados – Não houve diferença significativa na bioquímica seca entre machos e
fêmeas (p = 0,55), o mesmo ocorrendo entre machos e fêmeas com relação à bioquímica úmida
(p = 0,32); com relação à bioquímica seca e úmida entre as fêmeas não houve diferença
estatística significativa (p = 0,70), mas com relação aos machos verificou-se haver diferença
significativa entre os mesmos (p = 0,006) ficando a média maior entre os machos que utilizaram
a bioquímica úmida. Conclusões – Deve o clínico escolher no caso dos machos uma das
técnicas para monitorização do paciente, principalmente no caso em que o doente encontra-se
no limite superior da normalidade, mas também nunca esquecendo o bom senso no momento
da emergência e uma boa calibração do glicosímetro.
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Abstract
Introduction – The use of dry biochemistry in pet’s clinics are increased, whereas the rapid re-

sult of a sample is primordial to the medical treatment, since the results retardation can carried
the animal to dead. This paper, have the intention to confront the use of dry and humid bioche-
mistry checking the parameters of the blood glucose in animals for canine species, male and
female, attending in Teaching Veterinary Hospital from University Paulista (UNIP) in São Paulo
city, Brazil. Material and Methods – We utilized the glucosimeter how the dry biochemistry and the
semi automatic method in humid biochemistry. Results – Don’t have significantly difference in dry
biochemistry (p = 0, 55) between males and females, the same occurring between males and
females in humid biochemistry (p = 0, 32); with regard to dry and humid biochemistry between
the females don’t have significantly difference (p = 0, 70), but with the males we verifying to have
significantly difference (p = 0,006), remained the major range with the males who utilized the
humid biochemistry. Conclusions – The clinic need to chose in the case of the male’s one of the
techniques to monitoring the patient principally in the case where the animal encounter in the
superior board line from the normality, but also never forgot the good sense in the emergence
moment and a good calibration in the glucosimeter.
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Introdução

Embora o diabetes mellitus já tenha sido demonstra-
do em animais de laboratório como o gerbil, cobaio,
hamsters, ratos e primatas não humanos, verificou-se
também em animais domésticos como cavalos, bo-
vinos, ovinos e suínos, mas é mais freqüentemente
observado em caninos e felinos. Estima-se que a
incidência de diabetes gire em torno de 1:66 em cães e
1:800 em gatos7.
Os métodos de determinação de bioquímica úmida

com relação à glicose datam de 1929, graças à reação
micrométrica de Folin e Malmros (Kaneko7,1989) e foi
evoluindo para outros métodos como os de Nelson e
Somogy, Bandouin e Lewin, Hagedorn e Jansen, auto
analisador e finalmente enzimático4.
Sendo a glicose uma fonte de energia fundamental à

sobrevivência dos animais domésticos, no caso os
cães, a técnica de determinação deve ser levada em
consideração, pois os diferentes métodos disponíveis
variam quanto à sua especificidade e sensibilidade. A
coleta da amostra de sangue é de vital importância,
pois se sabe que a demora em separar-se o soro do
coágulo alterará sobremaneira o resultado, bem como o
uso do anticoagulante de eleição (inibindo as enzimas
glicolíticas) é fundamental para a manutenção de um
resultado fiel11,15.
A determinação da glicemia muitas vezes se faz em

caráter emergencial, pois o animal sendo portador de
diabetes mellitus descompensado, o tempo é fator limi-
tante para a obtenção de uma intervenção e conse-
qüentemente de um rápido tratamento para a manuten-
ção da vida do paciente10.
A bioquímica clínica é um ótimo recurso para a eluci-

dação diagnóstica de várias enfermidades. Porém, mui-
tas vezes, as técnicas tradicionais não atendem situa-
ções onde o resultado imediato se faz necessário. Nes-
te contexto, as determinações pelo sistema de bioquími-
ca seca atendem perfeitamente esta demanda, pois o
tempo para realização deste exame varia de 2 a 7 minu-
tos6, ou em 15 segundos5.
A bioquímica seca tem como princípio a men-

suração da reflexão da luz em vez da absorção, onde
a alteração da cor é captada e mensurada por uma
área formada por reagentes secos que se torna úmida
após a amostra ser aplicada8. De uma maneira geral, a
avaliação dos níveis de glicose sanguínea utilizando-
se os glicosímetros encontrados no comércio são de
precisão aceitáveis e qualquer erro no resultado é
altamente improvável de levar a uma indução errada
sob o ponto de vista clínico3, embora seja raro, encon-
tra-se na literatura relato de erro no resultado de glico-
símetros2.
Segundo Pereira et al.13 (2003), não houve alterações

nos resultados das amostras entre o método colori-
métrico convencional e a bioquímica seca, o mesmo
concordando Nillakaput et al.12 (2002), onde os autores
comparam a mensuração em bioquímica seca com um
“autoanalyzer”, e verificaram que o método da bioquími-

ca seca e úmida tiveram correlação praticamente igual
e um ótimo resultado em termos de validez e de repeti-
bilidade quanto a bioquímica seca.
O mesmo ocorreu com os estudos de Mohan et al.11

(2004), estudando 100 amostras de pessoas notada-
mente diabéticas, sendo que 62% dos pacientes eram
do sexo masculino e compararam o método de bioquí-
mica seca através de um glicosímetro e bioquímica úmi-
da, concluindo não haver diferença significativa entre
ambos.
Aradillas et al.1 (2002) estudaram dois métodos de

química seca em dois aparelhos, sendo, um glicosí-
metro de uso pessoal, com o sistema também de
química seca em outro aparelho, usado normalmente
no laboratório e concluíram que ambos métodos
secos podem ser considerados como equivalentes,
mas o desempenho dos aparelhos portáteis podem
variar devido a má calibração ou condições ambien-
tais extremas.
O objetivo foi comparar os resultados da glicemia em

animais da espécie canina, machos e fêmeas, de várias
faixas etárias utilizando as técnicas de bioquímica úmi-
da e seca, verificando se existem variações entre am-
bos os métodos dentro dos sexos e entre animais do
mesmo sexo.

Material e Métodos

Foram utilizados 40 animais da espécie canina,
atendidos no Hospital Veterinário da Universidade
Paulista de São Paulo, pertencentes à rotina normal,
sendo 20 machos e 20 fêmeas, com raças e idades
variadas. Todos os animais permaneceram em jejum
de no mínimo 12 horas. Na bioquímica úmida foram
utilizadas amostras de sangue total, coletadas da veia
jugular pelo método Vacutainer (BD-Becton, Dickinson
and Company-NJ-USA) e conservadas em fluoreto de
sódio, e imediatamente separado o plasma por
centrifugação, sendo que na bioquímica seca foi utili-
zado sangue total9,14.
Para a bioquímica úmida foi utilizado o Kit Glicose

God-Ana (Labtest Sistemas para Diagnóstico. Belo
Horizonte/Minas Gerais – Brasil) com leitura em analisa-
dor semi-automático Quicklab (Drake Eletrônica
Comércio Ltda. São Paulo – Brasil) e para bioquímica
seca o glicosímetro modelo Prestigie LX (HDI-USA)
calibrado de acordo com as normas exaradas pelo
fabricante.
Todos os animais do experimento estavam com 12

horas de jejum total.
Os animais foram divididos em dois grupos de vinte

machos e vinte fêmeas e os resultados tabulados em
mg/dl.
Foi aplicado o teste t de Student com nível de signifi-

cância de 0,05 para testar a variação entre a bioquímica
seca e úmida entre os machos e as fêmeas e verificou-
se também se houve variação na bioquímica seca entre
machos e fêmeas e na bioquímica úmida entre machos
e fêmeas15.
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Resultados

Os resultados encontram-se a seguir.

Tabela 1. Resultados comparativos de determinação de gli-
cemia em mg/dl pelo método de bioquímica seca
e úmida em 20 animais da espécie canina, ma-
chos de diferentes raças e idades, São Paulo,
2006

Bioquímica
seca – machos úmida – machos

53,0 84,5
110,0 104,0
85,0 90,0
80,0 91,5
140,0 125,0
79,0 125,0
81,0 86,0
91,0 87,0
114,0 137,0
90,0 86,0
69,0 102,0
101,0 93,0
94,0 88,0
91,0 97,0
119,0 143,0
76,0 93,5
57,0 88,0
93,0 113,0
83,0 101,0
59,0 80,0

Médias 88,25 98,5
Desvio padrão 21,56 18,04

Gráfico 1. Comparação entre a bioquímica seca e úmida en-
tre animais da espécie canina, machos cujos va-
lores são expressos em mg/dl

Houve diferença significativa entre a bioquímica
seca e úmida entre os machos no experimento, onde
se verificou p= 0,006. Em termos práticos existe

diferença entre os métodos, onde o sistema úmido
nos machos é maior que o sistema seco entre estes
mesmos animais.

Tabela 2. Resultados comparativos de determinações de gli-
cemias em mg/dl pelo método de bioquímica seca
e úmida em 20 animais da espécie canina, fêmeas
de diferentes raças e idades, São Paulo, 2006

Bioquímica
seca – fêmeas úmida – fêmeas

96,0 94,5
92,0 90,0
110,0 96,5
37,0 32,5
69,0 83,5
64,0 83,5
85,0 90,5
113,0 99,5
78,0 76,0
103,0 93,6
84,0 77,0
92,0 96,0
83,0 88,0
86,0 83,0
179,0 149,0
111,0 113,0
108,0 102,0
108,0 112,0
58,0 77,0
106,0 110,0

Médias 93,1 92,1
Desvio padrão 28,50 21,97

Gráfico 2. Comparação entre a bioquímica seca e úmida en-
tre animais da espécie canina, fêmeas cujos va-
lores são expressos em mg/dl

Não há diferença significativa entre bioquímica seca
e úmida entre as fêmeas, pois o valor de p = 0,70.
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Tabela 3. Resultados comparativos de determinação de gli-
cemia em mg/dl pelo método de bioquímica seca
em 20 animais da espécie canina, machos e
fêmeas de diferentes raças e idades, São Paulo,
2006

Bioquímica
seca – machos úmida – fêmeas

53,0 96,5
110,0 92,0
85,0 110,5
80,0 37,5
140,0 69,5
79,0 64
81,0 85,0
91,0 113,0
114,0 78,0
90,0 103,0
69,0 84,0
101,0 92,0
94,0 83,0
91,0 86,0
119,0 179,0
76,0 111,0
57,0 108,0
93,0 108,0
83,0 58,0
59,0 106,0

Médias 88,25 93,10
Desvio padrão 21,56 28,50

Gráfico 3. Comparação entre bioquímica seca em animais
da espécie canina, machos e fêmeas, cujos valo-
res são expressos em mg/dl

Não há diferença significativa entre bioquímica seca
entre machos e fêmeas, pois o valor de p = 0,55.

Tabela 4. Resultados comparativos de determinação de gli-
cemia em mg/dl pelo método de bioquímica úmida
em 20 animais da espécie canina, machos e
fêmeas de diferentes raças e idades, São Paulo,
2006

Bioquímica
seca – machos úmida – fêmeas

84,5 94,5
104,0 90,0
90,0 96,5
91,5 32,5
125,0 83,5
80,0 83,5
86,0 90,5
87,0 99,5
137,5 76,0
86,0 93,6
102,0 77,0
93,0 96,0
88,0 83,0
97,0 83,0
143,0 149,0
93,5 113,0
88,0 102,0
113,0 112,0
101,0 77,0
80,0 110,0

Médias 98,50 92,11
Desvio padrão 18,04 21,97

Gráfico 4. Comparação entre bioquímica úmida em animais
da espécie canina, machos e fêmeas cujos valo-
res são expressos em mg/dl

Não há diferença significativa entre bioquímica úmida
entre machos e fêmeas, pois o valor de p = 0,32.
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Discussão

Verificou-se que o método da bioquímica seca é bem
rápido, concordando com Guimarães et al.6 (1994) e Fa-
rias et al.5 (2005), pois no experimento foi gasto com o
método de bioquímica seca, cerca de 10 segundos, en-
quanto na bioquímica úmida cerca de 30 minutos.
Nosso estudo concorda em parte com Pereira et al.13

(2003) e com Nillakaput et al.12 (2002) pois não houve dife-
rença significativa entre os métodos, mas os autores supra
mencionados não levaram em consideração os sexos dos
pacientes em estudo. Já Mohan et al.11 (2004), estudaram
a diferença em ambos os sexos e também verificaram que
não houve diferença significativa entre a bioquímica seca e
úmida, mas no estudo em tela não houve preocupação
entre a variabilidade da técnica entre os sexos, detalhe
este que se deve levar em consideração.

Conclusões

1. Há diferença significativa entre bioquímica seca e
úmida entre os machos, sendo que a maior média ficou

entre os machos que usaram a bioquímica úmida (p =
0,006).
2. Não há diferença significativa entre as fêmeas

tanto em bioquímica seca quanto úmida (p = 0,70).
3. Não há diferença significativa entre machos e

fêmeas com o uso da bioquímica seca (p = 0,55).
4. Não há diferença significativa entre machos e

fêmeas com o uso da bioquímica úmida (p = 0,32).
5. Verif icou-se pelos dados acima que a mo-

nitorização da glicemia usando tanto a bioquímica seca
ou úmida entre pacientes fêmeas não afetará
sobremaneira os resultados, mas deve-se ter atenção
quando ocorre monitoriza em animal da espécie canina
macho, escolhendo um dos métodos, pois os re-
sultados da bioquímica úmida poderão ser maiores que
o da bioquímica seca, principalmente no caso cujos
valores estiverem no limite maior de normalidade, não
se afastando é claro o bom senso no uso da bio-
química seca no caso emergencial para animais
machos.
6. A calibração do aparelho (glicosímetro) é funda-

mental para um bom desempenho dos resultados.
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