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RESUMO 
 

O linfoma canino é uma das neoplasias hematopoiéticas mais freqüentes na rotina do médico 

veterinário. Os animais podem apresentar diferentes formas clínicas, estadio e sub-estadio. 
Considerada uma doença heterogênea, o linfoma é classificado a partir do seu imunofenótipo 

para em seguida ser sub-classificado. Conhecer o imunofenótipo é importante para o 

diagnóstico, para o prognóstico e tratamento. A imunofenotipagem na maioria dos casos é 

realizada pela imunohistoquímica (IHQ), através de um fragmento de tecido obtido pela biopsia. 
Para a realização da biópsia os pacientes precisam ser submetidos a cirurgia porém nem sempre 

apresentam condições clínicas. A busca por um diagnóstico precoce, pouco invasivo, e com 

menor custo tem sido motivada em diversas doenças. Uma modalidade ainda pouco explorada 
na medicina veterinária é a realização do cell block (CB), técnica que permite a emblocagem do 

material de origem citológica para a realização de exames complementares, incluindo a 

imunocitoquímica (ICQ). O objetivo deste trabalho foi realizar a imunofenotipagem do linfoma 
canino através ICQ pela técnica do CB. Foram utilizadas 54 amostras de cães com linfoma de 

diferentes apresentações clínicas. As amostras da ICQ foram comparadas com as amostras de 

IHQ provenientes do mesmo tecido. A ICQ pela técnica do CB apresentou uma acurácia de 

87,04%, e o valor de Kappa de 0,6986 (p. <0,001). Na análise específica por classe, as 
classificações de células T ou B tiveram altos valores de Kappa, acurácia, sensibilidade, 

especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. Não foram identificados 

animais do imunofenótipo não T não B (nulo). A utilização do cell block foi considerada uma 
técnica válida para realização da imunofenotipagem do linfoma canino e auxílio diagnóstico. O 

CB poderá ser implantado na rotina diagnóstica oferecendo informação prognóstica e 

melhorando o diagnóstico definitivo de uma maneira rápida, simples, econômica e eficaz.   
 

 

 

Palavras-Chave: Imunocitoquímica, Imunohistoquímica, Cell block, Imunofenotipagem, 
Linfoma Canino, CD3 e CD79a. 
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ABSTRACT 
 

Canine lymphoma is one of the most frequent hematopoietic neoplasms in veterinary routine. 

Animals may have different clinical presentations, stage and sub-stage. Lymphoma is 
considered a heterogeneous disease, classified by immunophenotype and then sub-classified. 

Immunophenotype knowledge is important for diagnosis and prognosis. Immunophenotyping, 

in most cases, is done by means of immunohistochemistry (IHC), using a tissue fragment 

obtained from biopsy. Patients are often in poor condition to undergo surgery, so it is not always 
possible to obtain a tissue sample for biopsy. The search for an early, less invasive, and low-cost 

diagnosis has been motivated in several pathologies. A modality not yet explored in veterinary 

medicine is the cell block (CB), a technique that allows a re-embedding of material of 
cytological origin for complementary exams, including immunocytochemistry (ICQ). The 

objective of this study was to perform immunophenotyping of canine lymphoma through ICQ 

using CB technique. Fifty-four samples from dogs with different clinical presentations were 
used. ICQ samples were compared with IHC samples from the same tissue. ICQ from CB 

technique had 87.04% accuracy, and Kappa value of 0.6986 (p<0.001). In class-specific 

analysis, such as T, B or mixed cell classification, ICQ had high values of Kappa, accuracy, 

sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value. No animals of 
the non-T non-B immunophenotype (null) were identified. Cell block was designed for canine 

lymphoma immunophenotyping and to aid in diagnosis. CB can be implemented in the 

diagnostic routine, providing prognostic information and improving definitive diagnosis in a 
fast, simple, inexpensive and effective way. 

  

Keywords: immunocytochemistry, immunohistochemistry, cell block, immunophenotyping, 
canine lymphoma, CD3, CD79a  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  



11 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O linfoma canino é a neoplasias hematopoiéticas mais freqüentes em cães (Rodaski e Piekarz, 

2008). Surge de uma transformação neoplásica e subseqüente proliferação de linfócitos em 
órgãos linfóides sólidos (Morris e Dobson, 2007), tais como linfonodos, baço e medula óssea, 

no entanto, eles podem surgir em qualquer tecido do corpo (Vail et al., 2013). A doença pode 

desenvolver-se em vários locais simultaneamente ou originar-se em um local e progredir para 

outros, embora isso não seja considerado metástase (Morris e Dobson, 2007). 
 

A classificação do linfoma canino deve ser baseada na distribuição anatômica, nos critérios 

histopatológicos e também de acordo com seu imunofenótipo. A classificação pela distribuição 
anatômica compreende o linfoma multicêntrico, seguido dos tipos mediastinal, intestinal e 

cutâneo. A forma extra nodal irá ocorrer em qualquer local fora do sistema linfático (Vail et al., 

2013). Existem vários esquemas de classificações histológicas do linfoma canino, a maioria está 
ligada ao modelo humano do linfoma não-Hodgkin, sendo a classificação da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) a mais utilizada (Morris e Dobson, 2007). A classificação 

imunofenotípica leva em consideração o imunofenótipo, podendo ser classificada como de 

células T, de células B ou Nulo (nem de células B ou T) (Vail et al., 2013). A determinação da 
imunofenotipagem do tumor fornece informação útil quanto ao prognóstico. O imunofenótipo 

do linfoma é identificado pela expressão das moléculas em sua superfície, sendo que as células 

B apresentam reação positiva para CD79a e CD20 e para células T a reação é positiva para CD3 
(Vail et al., 2013), sendo nulo quando não é observado imunorreatividade positiva para ambos 

os anticorpos (Daleck et al., 2009).  

 
A forma mais rápida e mais fácil para confirmar o diagnóstico do linfoma é através da punção 

aspirativa por agulha fina (PAAF) de um linfonodo ou outro tecido, alternativamente ou 

adicionalmente se houver dúvida sobre o diagnóstico citológico, pode-se obter um fragmento de 

tecido por biópsia para análise histopatológica (Morris e Dobson, 2007). Embora análise 
citológica possa ser satisfatória, a biópsia assume um papel importante no diagnóstico do 

linfoma quando as citologias são inconclusivas e tem a vantagem de proporcionar informações 

sobre as características estruturais do tecido, subclassificações e permitir a realização da 
imunofenotipagem (Dickinson, 2008). No entanto o paciente poderá não estar em condições 

ideais para ser submetido aos riscos de uma cirurgia para a coleta da biopsia, além dos custos 

inerentes ao procedimento (Fernandes et al., 2015). 

 
A imunohistoquímica (IHQ) é o exame realizado através de amostras hitopatológicas utilizada 

para auxiliar tanto na imunofenotipagem dos linfomas como na confirmação do diagnóstico. 

Outras técnicas como a imunocitoquímica (ICQ), citometria de fluxo (CF) e a reação de cadeia 
de polimerase (PCR) podem ser realizadas com o mesmo propósito (Withrow, 2013; Cowell et 

al., 2009). A IHQ é considerada como técnica padrão ouro, no entanto para sua realização é 

necessário um fragmento de tecido através da biópsia (Fernandes et al., 2015). 
 

Uma abordagem diagnóstica ainda pouco explorada em medicina veterinária vincula-se à 

realização do cell block (CB) (Mulder et al., 1997; Sanchez e Selvaggi, 2006). Esse método 

otimiza potencialmente a amostra citológica por permitir a emblocagem em parafina, com 
posterior processamento, à semelhança do que é realizado com amostras histológicas 

(Masserdotti, 2006; Zanoni, 2012). A citoinclusão foi testada para tumores de mama e mostrou-

se como um método acessível, rápido, baixo custo e com alta sensibilidade no diagnóstico 
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(Silveira et al., 2017). A imunocitoquímica (ICQ) tornou-se uma técnica auxiliar no diagnóstico 
de grande valia (Ramos-Vara et al., 2011). 

 

A realização da técnica do CB como técnica auxiliar no diagnóstico do linfoma canino é de 

fundamental importância para serimplementada como ferramenta valiosa para 

imunofenotipagem.No entanto estudos adicionais são importantes para determinar a 

sensibilidade e especificidade do exame, em comparação com técnica padrão ouro 

(histopatologia e imunohistoquímica), permitindo uma melhor avaliação clínica dos benefícios e 

limitações dessa técnica.  
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2. OBJETIVOS 
 

O objetivo deste estudo foi comparar os resultados da imunofenotipagem do linfoma canino 

obtidos por imunocitoquímica através da técnica do cell block com a imunohistoquímica 
(padrão ouro) obtidos por biopsia, determinando a sensibilidade e especificidade desta 

abordagem diagnóstica. 

 

 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 
 

3.1. Epidemiologia 

 
O linfoma canino (LC) é considerado a neoplasia hematopoiética mais frequente nos cães, e 

uma das mais comuns na rotina da oncologia, representa um grupo de doença heterogênea de 

comportamento variado, caracterizado pela transformação maligna dos linfócitos (Valli et al., 
2006; Seelig et al., 2016; Zandvliet, 2016).  

Os cães e os humanos compartilham do mesmo ambiente e estão sujeitos a riscos similares para 

o desenvolvimento do linfoma, o que o faz um modelo espontâneo de estudo para o linfoma do 

tipo não-Hodgkin, além de conviverem no mesmo ambiente, outras características são bastante 
similares, o que o torna cada vez mais interessante como modelo para estudo desta neoplasia 

(Vezzali et al., 2010; Richrds e Suter, 2015; Seelig et al., 2016). 

 
O LC é mais frequente em cães de meia idade a idosos (Greenlee et al., 1990), mas pode ocorrer 

em animais mais jovens. Ocorre com maior frequência entre 7-8 anos de idade, sendo descrita 

uma variação entre 1 á 16 anos (Pastor et al., 2009; Vezzali et al., 2010; Villamil et al., 2010). A 
predisposição sexual não é definida (Pastor et al., 2009; Vail et al., 2013), embora pode-se 

encontrar relatos de predominância da LC em machos (Moreno et al., 2007; Merlo et al., 2008) 

assim como um menor risco de ocorrência da LC em fêmeas não castradas (Villamil et al., 

2010). 
 

Nenhuma etiologia sozinha pode explicar o desenvolvimento do LC (Pastor et al., 2009), sendo 

portanto de origem multifatorial, envolvendo fatores genéticos, ambientais e imunológicos (Vail 
et al., 2013). Alguns autores correlacionam o aumento do risco de desenvolvimento desta 

neoplasia quando submetidas a exposição de agentes químicos, principalmente os derivados de 

petróleo (Gavazza et al., 2001), assim como uso de pesticidas como o 2,4-

diclorofenóxidoacético ácido (Hayes et al., 1995), e também animais residentes em locais com 
aumento da poluição gerada por incineradores (Pastor et al., 2009). Existem outros estudos que 

avaliam mutações em genes e o aumento do risco de desenvolvimento do câncer. Um estudo 

realizado com o genes que codificam a glutationa-S-transferase encontrou uma correlação 
positiva nos cães com linfoma semelhante ao estudo realizado em humano (Ginn et al., 2014). A 

predisposição genética e racial é relatada. O Boxer é uma das raças mais predisposta mas o 

Bullmastiff, Bernese, Terrier Escocês e o Golden Retriver também apresentam risco de 
desenvolver o LC (Pastor et al., 2009; Villamil et al., 2010). 

 

A incidência real do LC no Brasil é desconhecida uma vez que não existe um sistema único de 

levantamento epidemiológico no país. Monitorar a incidência desta neoplasia nos animais é 
importante uma vez que cães e tutores compartilham do mesmo ambiente e podem estar sujeitos 

aos mesmos riscos (Gavazza et al., 2001). Embora poucos, algumas unidades acadêmicas 
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nacionais apresentam dados epidemiológicos. Entre as neoplasias de células redondas o LC foi a 
segunda neoplasia mais frequente em Uberlândia, ocorrendo em 20% dos casos analisados 

(Coleto et al., 2007). Em um período de 14 anos, naregião de Londrina, foram observados 186 

casos (Moreno e Bracarense, 2007).  Em Jaboticabal foi relatada a ocorrência de 60 casos de 

linfoma cutâneo no período entre 2007 e 2013 (Jark et al., 2014).  Em São Paulo 2% dos casos 
de neoplasias foram o LC (Kimura et al., 2015). A incidência em outros países também é difícil 

de ser precisada, a estimativa anual descrita pode variar conforme a localização. Na Virgínia, 

Estados Unidos, para cada 100,000 novos cães atendidos, 8,15 são diagnosticados com linfoma 
multicêntrico, enquanto que na França são observados 6,95 para cada 100,000 animais, embora 

este valorpoderá ser ainda maior (Pastor et al., 2009). Na Austrália um trabalho relatou 134 

casos de LC em oito anos de observação (Yau et al., 2017).         

 
 

3.2. Classificação 

 
A classificação do LC pode ser realizado de diversas formas, pela apresentação anatômica, 

pelos critérios histopatológicos e ainda pelo imunofenótipo (Vail et al., 2013), no entanto os 

conhecimentos sobre o comportamento biológico, as características moleculares, genética e a 
resposta ao tratamento sugere que a classificação do LC necessita de mudanças (Valli et al., 

2017).  

 

 

3.2.1. Classificação anatômica 

 

A classificação anatômica é baseada na distribuição da neoplasia pelo corpo, compreendendo a 
forma multicêntrica, mediastinal, intestinal, cutânea e a forma extra-nodal (Vail et al., 2013).  

O linfoma nodal oumulticêntrico é a forma mais comum, com incidência de 80%, caracterizada 

pelo aumento dos gânglios linfáticos, variando de linfoadenomegalia solitária á multiplos 
linfonodos envolvidos, pode ou não ter o envolvimento do baço, fígado, sangue periférico e 

medula óssea (Zandvliet, 2016). A maioria dos animais atendidos na rotina clínica possuem 

linfoadenopatia generalizada, e menos de 8% apresentam-se no estadio clinico inicial (Dobson e 

Gorman, 1993). Alterações clínicas como perda de peso, letargia, anorexia e episódios de febre, 
observada em 20% a 40% dos cães, além de possíveis distúrbios de sangramento, 

tromboembolismo e lesões oculares (Jagielski et al., 2002; Morris e Dobson, 2007; Ponce et al., 

2010; Vail et al., 2013). 
 

O linfoma mediastinal caracteriza-se por um aumento dos linfonodos mediastinais e/ou timo. As 

queixas clínicas comuns desta apresentação incluem dispnéia, tosse ou regurgitação e até edema 

de cabeça e pescoço provocado pela compressão dos linfonodos mediastinais (este edema 
recebe o nome de síndrome pré-cava) (Zandvliet., 2016). A apresentação mediastinal ocorre em 

5% dos casos de linfoma e geralmente são imunofenótipo T (Fournel-Fleury et al., 2002; Vail et 

al., 2013). 
 

A forma intestinal nos cães é menos comum, os sinais clínicos são inespecíficos, semelhantes á 

apresentação clínica de outras doenças do trato gastrointestinal. Pode ocorrer massa abdominal 
palpável e linfonodos mesentéricos aumentados, além de peritonite secundária á obstrução 

completa e ruptura do intestino. Pode ainda apresentar-se de forma multifocal e difusa através 

da submucosa e lâmina própria do intestino. Ocorre entre 5% a 7% dos casos (Morris e Dobson, 

2007; Vail, 2011; Vail et al., 2013). 



15 

 

O linfoma cutâneo pode ser solitário ou generalizado, classificado como epiteliotrópico pela 
presença de linfócitos neoplásicos na epiderme, podendo ser chamado de "micoses fungoides", 

sendo a forma mais comum desta apresentação clínica. Os sinais clínicos são alopecia crônica, 

despigmentação, descamação, eritema, com ou sem prurido, evoluindo para formação de 

crostas, úlceras, e formação de nódulos ou massas envolvendo junções muco-cutâneas ou na 
cavidade oral (Morris e Dobson, 2007). Linfócitos neoplásicos na derme é uma característica da 

forma não-epiteliotrópica do linfoma cutâneo canino. Distingue-se por apresentar nódulos 

múltiplos e firmes que podem estender da derme ao tecido subcutâneo,podendo ser alopécicos e 
ulcerados mas envolvimento oral e prurido são raros (Vontaine et al., 2010). Quando os 

linfonodos e órgãos abdominais estão envolvidos a apresentação clínica é bem agressiva 

(Morris e Dobson, 2007). A incidência da forma cutânea varia conforme os autores e o local 

onde o trabalho foi realizado, sendo encontrados relatos de 1,7% (Gavazza et al., 2008) á 12% 
dos casos de linfoma pesquisados (Ponce et al., 2010) e, em média, esta apresentação clínica 

ocorre em 5% dos casos (Vail et al., 2013). 

 
O linfoma extra-nodal pode ocorrer em qualquer localização anatômica onde o linfócito ou seus 

precursores sejam encontrados, mas a classificação extra-nodal do LC pode variar conforme o 

autor. Para Vail et al. (2013) esta classificação abrange qualquer apresentação que estiver 
localizada fora do sistema linfático, segundo a revisão realizada por Zandviliet (2016) o linfoma 

extra-nodal compreende todas as apresentações fora da forma nodal (multicêntrico), sendo 

assim os sinais clínicos variam conforme a localização do tumor. Animais com linfoma cardíaco 

costumam apresentar intolerância ao exercício, tosse e arritmias. Quando localizados no sistema 
nervoso central o principal sinal clínico é convulsão. No linfoma ocular ocorre com freqüência 

uveíte, glaucoma, hipópio e hifema. Já o linfoma renal pode apresentar características do doente 

renal (Zandvliet, 2016), ocorre em aproximadamente 3% dos casos (Vail et al., 2013).  
 

 

3.2.2. Classificação histológica 

 

Diversas classificações histológicas são descritas para o linfoma canino, como a classificação 

por Rappaport, Lukes e Collins, Kiel e Working formulation, porém a limitação em utilizá-las 

está na diferença entre os diagnósticos intra e inter-observador, ou seja na sua reprodutibilidade 
(Sayag et al., 2017). No entanto o modelo mais aceito é baseado na classificação das neoplasias 

hematopoiéticas humanas, proposto pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Valli et al. 

(2011) aplicaram este modelo de classificação e encontraram mais de 83% de concordância 
entre os patologistas veterinários. Embora adaptado ao cão, o modelo da OMS, utiliza 

principalmente a morfologia, o imunofenótipo, e as características genotípicas, esta 

classificação representa uma evolução dos sistemas anteriores (Marconato, 2011; Sayag et al., 

2017), além de propor uma subclassificação, com objetivo de  criar uma associação entre o tipo 
celular e o prognóstico para auxiliar na correta decisão terapêutica (Valli et al., 2013).  

 

Existem mais de 30 subtipos de linfoma, e muitos são semelhantes aos subtipos do linfoma não-
hodgkin humano, nem todas estão bem estabelecidos no diagnóstico da medicina veterinária 

(Comazzi et al., 2014), todavia existem 5 principais subtipos, sendo eles linfoma difuso de 

grandes células B, linfoma de zona marginal, linfoma T periférico, linfoma de zona T, linfoma 
linfoblástico, estes representam mais de 80% dos diagnósticos na medicina veterinária (Valli et 

al., 2011).  
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Os linfomas de uma maneira geral são classificados como de grau intermediário e alto, 
apresentam uma taxa mitótica alta, progridem rapidamente, sendo mais responsivos à 

quimioterapia e representam a maioria dos casos. Os linfomas de baixo grau, são compostos por 

células menores e baixo índice mitótico. Tipicamente progridem de forma lenta, são pouco 

responsivos à quimioterapia e estão associados a maior sobrevida (Vail et al., 2013).  
 

 

3.2.3. Classificação imunofenótipica 

 

O desenvolvimento de anticorpos monoclonais para detectar marcadores específicos em 

linfócitos na espécie canina possibilitou a imunofenotipagem dos tumores, portanto a 

classificação pelo imunofenótipo, leva em consideração o tipo de célula envolvida nesta 
neoplasia. Com relação ao seu imunofenótipo, o linfoma canino pode ser classificado como de 

células T (10% a 38% dos casos), de células B (60% a 80% dos casos) ou nulo (nem de células 

B ou T que representam menos de 5% dos casos) (Vail et al., 2013). A imunofenotipagem é 
considerada hoje a parte central da classificação do linfoma e pode ser realizada por diversas 

técnicas de acordo com a expertise dos laboratórios de patologia, porém a imunohistoquímica 

realizada a partir do fragmento de biópsia é considerada o padrão ouro da técnica (Valli et al., 
2017). Baseada na classificação da OMS, o LC é definido em duas categorias T e B, e dentro de 

cada tipo são denominadas as sub-classificações (Marconato, 2011). 

 

O imunofenótipo ainda não é utilizado como fator preditivo para o tratamento do linfoma 
canino como ocorre na medicina (Vail et al., 2013; Da Silva Cordeiro et al., 2014), no entanto 

com a obtenção do imunofenótico e do sub-tipo, os novos trabalhos  tendem a uma avaliação 

mais precisa quanto ao comportamento, resposta terapêutica e prognóstico diminuindo o vies da 
pequisa (Sayag et al., 2017). A resposta ao tratamento para linfomas de alto grau com 

imunofenótipo T é diferente dos linfomas de alto grau com imunofenótipo B (Simon et al.,  

2006). Uma terapêutica específica deve ser buscada uma vez que o prognóstico dos animais 
com imunofenótipo B são melhores que animais de imunofenótipo T (Marconato, 2011). 

 

 

3.3. Estadiamento 
 

O estadiamento do linfoma foi proposto por Owen (1980) e é realizado segundo a OMS (fig. 1). 

Este estadiamento leva em consideração o envolvimento dos linfonodos, baço, fígado, sangue 
periférico e medula óssea, assim como o envolvimento de outros tecidos. Para a realização do 

estadiamento é necessário que seja realizado uma boa anamnese, exame físico, exames de 

imagens e laboratóriais (Zandivliet, 2016), já o sub-estadio é definido como presença (b) ou 

ausência de sinais clínicos (a), esta ligado diretamente ao prognóstico do paciente.  
 

Os sinais clínicos referem-se a letargia, inapetência, perda de peso, poliúria,  polidpsia, febre, 

uveíte entre outros (Vail et al., 2013; Barber e Weishaar, 2014), porém a classificação em sub-
estadio (b), é realizado de maneira subjetiva pela maioria dos clínicos, necessitando de uma  

adequada definição destes parâmetros para correlacionar diretamente com o prognóstico (Barber 

e Weishaar, 2014). 
 

Não é rotina na medicina veterinária a realização de punção aspirativa de medula óssea para 

estabelecer o estadiamento como ocorre na medicina humana. As alterações já presentes no 

sangue periférico não podem predizer se existem infiltrações de células neoplásicas na medula 
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óssea. A presença de plaquetopenia, leucocitose ou linfocitose no sangue periférico podem 
sugerir infiltração de células neoplásicas na medula, portanto diante destas anormalidades a 

avaliação da medula óssea torna-se importante, impactando no estadiamento (Martini et al., 

2015). De forma semelhante, na maioria dos casos, não é realizado biópsias ou punções 

aspirativas em baço ou fígado para confirmação do seu envolvimento no LC, são realizados 
exames de imagem para acompanhamento e definição do estadio IV (Marconato, 2011). 

 

 
Estadiamento Descrição Sub-estadiamento 

I Um linfonodo ou um órgão linfóide 

a  - ausência de sinal 
clínico 

b - presença de sinal 

clínico 

II Mais de um linfonodo na mesma região 

III Linfoadenopatia generalizada 

IV Envolvimento de fígado e/ou baço (+III) 

V 
Alteração em sangue periférico e medula óssea (+I/II ou 

III) e/ou outro órgão 
Figura 1: Estadimanento do LC, segundo a OMS (Owen, 1980) 

 

3.4. Prognóstico 

 
O prognóstico dos pacientes com LC pode ser correlacionado com diversos fatores, como 

localização anatômica, estadiamento e o sub-estadimento, morfologia, tipo histológico, 

imunofenótipo, presença de hipercalcemia e animais pré-tratados (Zandivliet, 2016). Animais 
com linfoma multicêntrico que apresentam estadio mais avançados (V), e ou que sejam do sub-

estadio (b) apresentaram piores prognóstico. Existe uma diferença de 100 dias na sobrevida 

entre os animais do sub-estadio (a) para o (b), enquanto que para idade e sexo não houve 

diferença em relação ao prognóstico (Greenlee et al., 1990; Jagielski et al.,2002; Martini et al., 
2016).  

 

O imunofenótipo tem uma importante relação com o prognóstico (Ponce, et al., 2004), no 
entanto a correlação entre o prognóstico e o imunofenótipo não deve ser baseada 

exclusivamente na imunomarcação, pois a maioria dos casos dos animais com imunofenótipo B 

apresentam melhor prognóstico que animais com imunofenótipo T, Porém se este paciente for 
classificado como linfoma de zona T (linfoma indolente), mesmo com imunofenótipo T o seu 

prognóstico será favorável e com a alta sobrevida (Greenlee et al., 1990; Martini et al., 2016). 

Quando a clinica, a citologia e o imunofenótipo não forem suficientes para o diagnóstico será 

necessário associar a análise da morfologia e as características da arquitetura para a avaliação 
correta do prognóstico (Sayag et al., 2017).  

 

Os tipos histológicos podem ser correlacionados com diferentes comportamentos clínicos e 
prognósticos, sendo que alguns tipos como o linfoma de burkitt de células B, linfoma 

plasmocitóide de alto grau e linfobástico, ambos de células T, apresentam piores prognósticos 

(Ponce et al., 2004). A avaliação do índice mitótico também foi sugerido como fator 
prognóstico, pois os cães que apresentaram menor sobrevida tinham acima de 21 mitoses em 

campo de 40x (Valli et al., 2013). Nem sempre a correlação entre o tipo morfológico e o 

prognóstico será clara devido as diferenças nos diagnósticos gerados por cada laboratório, e os 

diferentes critérios para aplicação da classificação morfológica, faz-se necessário a utilização do 
mesmo tipo de classificação, como a recente nomeclatura da OMS para que futuras pesquisas 

facilitem a comunicação entre si (Sueiro et al., 2004; Sayag et al., 2017). 
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Embora imunofenotipagem e o sub-estadiameamento sejam fatores prognósticos importantes 
(Vail et al., 2013), outros exames foram estudados como os marcadores imunohistoquímicos 

que avaliam a proliferação celular, AgNOR, PCNA e Ki-67 (Kiupel et al., 1999), porém o 

resultado destes marcadores podem variar conforme a graduação e o tipo histológico, gerando 

resultados discordantes entres outros estudos, portanto falham como marcadores prognósticos 
(Dobson et al., 2001; Ponce et al., 2010). A hipercalcemia (valores aumentados do cálcio sérico) 

é observada em animais que apresentam poliúria e polidpsia, é descrita como uma síndrome 

paraneoplásica nos cães, e é considerada um fator prognóstico negativo (Dobson e Gorman, 
1993), além de ter uma correlação com animais com imunofenótipo T, que por si já possuem 

um prognóstico pior (Fournel-Fleury et al., 2002). 

 
A utilização prévia de corticóides foi associada a um prognóstico negativo (Gavazza et al., 

2008; Marconato, 2011), e seu uso poderá predispor o paciente ao desenvolvimento da 

resistência a múltiplas drogas de acordo com alguns autores (Vail et al., 2013).  
A localização anatômica também tem uma importância prognóstica, animais com linfoma 

hepato-esplênico ou no sistema nervoso central, cutâneo e gastrointestinal possuem piores 

prognósticos (Vail et al., 2013).  

 
 

3.5. Diagnóstico 

 
Tradicionalmente o diagnóstico do LC é realizado por citologia, a punção aspirativa por agulha 

fina (PAAF) de um linfonodo ou do tecido suspeito é a forma mais rápida e mais fácil para 

confirmar o diagnóstico. Adicionalmente ao diagnóstico citológico, principalmente nos casos de 
linfomas de baixo grau, que necessitam da avaliação da arquitetura do linfonodo, pode-se obter 

um fragmento por biópsia para análise histopatológica (Morris e Dobson, 2007; Marconato, 

2011). Os linfonodos poplíteo e pré-escapular são preferíveis para a coleta por PAAF no 

linfoma multicêntrico mas a coleta pode ser realizada de acordo com apresentação clínica (Vail 
et al., 2013). 

 

A PAAF é um método mais simples, mais rápido e menos invasivo (Zandvliet, 2016). Pode ser 
realizado normalmente por aspiração com auxílio de uma agulha de calibre fino (23 a 25 G), 

acoplado a uma seringa. Para linfonodos e massas de consistência macia, pode-se usar seringa 

de 10 ml ou agulhas sem seringas realizando uma punção por capilaridade (Carneiro e Horta, 

2013). 
 

Embora análise citológica possa ser satisfatória, a biópsia assume um papel importante no 

diagnóstico do linfoma e tem a vantagem de proporcionar informações sobre as características 
estruturais do tecido e ainda proporcionar a sub-classificação do linfoma (Zandvliet, 2016; Vail 

et al., 2011). A biópsia incisional ou realizada por agulha de biópsia pode ser usada em massas 

ou órgão suspeito, mas na apresentação multicêntrica um linfonodo inteiro (usualmente o 
poplíteo) é preferível, incluindo a cápsula, desse modo oferecerá o máximo de informações 

(Morris e Dobson, 2007; Vail et al., 2013).  

 

A imunohistoquímica (IHQ) é o exame que permite a determinação da imunofenotipagem do 
linfoma tanto em humanos quanto em animais, e também é utilizada para estabelecer um 

diagnóstico completo da neoplasia, principalmente para determinados subtipos do linfoma que 

só serão conclusivos com a realização deste exame. Habitualmente é realizada através de 
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amostras hitopatológicas, considerada padrão ouro da técnica (Ruiz, et al., 2005; Thalheim et 
al., 2013; Seelig et al., 2016; Valli et al., 2016).  

 

A imunocitoquímica (ICQ) também permite a determinação do imunofenótipo, assim como 

outras técnicas auxiliares, como a citometria de fluxo (CF) e a reação de cadeia de polimerase 
(PCR) (Cowell et al., 2009; Withrow, 2013; Thalheim et al., 2013). A informação sobre o 

imunofenótipo será um importante fator prognóstico da doença, sendo que os linfomas de alto 

grau de células T assumem um pior prognóstico em relação aos de célula B na maioria dos 
subtipos de LC (Cowell et al., 2009; Martini et al., 2016).  

 

Na medicina veterinária o diagnóstico do linfoma canino por meio da citologia, na maioria dos 

casos, promove informações suficientes, mas hoje a imunofenotipagem é a parte central para a 
classificação do linfoma, e na ausência de outros recursos para realização da imunofenotipagem, 

é necessário que uma amostra de biópsia seja adquirida para realização da IHQ (Valli et al., 

2017). Na maioria dos casos o paciente pode não apresentar condições cirúrgicas para ser 
submetido á um procedimento invasivo. O tempo gasto até o diagnóstico final pode ser superior 

uma vez que o paciente necessita de preparo para o procedimento cirúrgico, além do mais os 

custos inerentes ao procedimento são maiores quando comparamos com métodos menos 
invasivos que vão gerar o mesmo tipo de resultado (Marconato et al., 2013).  

 

 

3.6. Cell block 

 

Uma abordagem diagnóstica ainda pouco explorada em medicina veterinária vincula-se à 

realização do cell block (CB), método originariamente proposto no processamento de amostras 
para microscopia eletrônica (Mulder et al., 1997; Sanchez e Selvaggi, 2006). Esse método 

otimiza potencialmente a amostra citológica por permitir a emblocagem em parafina, com 

posterior processamento, à semelhança do que é realizado com amostras histológicas 
(Masserdotti, 2006; Zanoni et al., 2012). Quando comparado a citologia simples o CB permite a 

obtenção de mais informação, uma vez que melhora a eficácia diagnóstica porque combina uma 

análise semelhante à histopatologia (a arquitetura é parcialmente preservada), além de permitir a 

ICQ e técnicas moleculares (Mansy et. al,2006; Zanoni et al., 2012). 
 

O CB é um processo de citoinclusão que foi introduzida pela primeira vez no final dos anos 

1960 e início dos anos 1970 oferecendo algumas vantagens, incluindo organização arquitetônica 
equivalente ao exame histopatológico (Constantian, 1973). As células de interesse podem ser 

correlacionadas, de nível para nível e o conteúdo da amostra do tumor pode ser avaliado, de 

modo a determinar se a amostra é adequada para o teste molecular (Crapanzano, 2014).  

 
Uma outra vantagem da utilização do CB está relacionada ao custo, que são menores que os da 

IHQ, já queeste tipo de técnica foi utilizado para marcação de Her-2 e receptor de progesterona 

na neoplasia mamária com o mesmo resultado (Mansy et al., 2006; Bueno Angela et al., 2013). 
O CB já foi utilizado também para aumentar a eficácia das citologias guiadas por 

ultrassonografias em lesões pancreáticas (Qin et al., 2014). 

 
A citoinclusão trata-se de um método acessível, rápido, de baixo custo e com alta sensibilidade 

no diagnóstico citomorfológico e IHQ (Silveira et al., 2017), a correlação entre a ICQ 

provenientes do CB com a IHQ de fragmentos de biópsia foi alta em neoplasias mamárias de 



20 

 

cadelas, sendo este um método confiável para alcançar um diagnóstico mais preciso (Bueno 
Angela et al., 2013).  

 

A IHQ oferece informação útil em um tempo superior quando comparada a ICQ, além de ser 

mais trabalhosa. A diminuição do tempo de execução ocorre por exigir menos etapas no 
processamento, uma vez que a biópsia cirúrgica para a realização da ICQ não é necessária (Vail 

et al., 1997). O animal no momento do diagnóstico do linfoma nem sempre apresenta condições 

para um procedimento mais invasivo e tanto o clínico quanto o proprietário podem não querer 
submeter o paciente aos riscos de uma cirurgia para a realização da biópsia no intuito de realizar 

imunofenotipagem. Embora a imunofenotipagem por CB seja vantajosa ainda faltam estudos 

para determinar a sensibilidade e especificidade do exame quando comparado com técnica 

padrão ouro (histopatologia e imunohistoquímica), permitindo melhor avaliação clínica dos 
benefícios dessa técnica (Fernandes et al., 2015). 

 

Na medicina existem várias metodologias diferentes de preparação para amostras de CB 
(HistoGel, Cellient automated cell block system ou o Cytoblock), sua utilização é defendida por 

apresentara possibilidade de processar a totalidade da amostra, sem perda de material, a 

concentração do material facilita a inclusão e a microtomia, assim como a conservação das 
amostras celulares em parafina e seu arquivo por longos períodos de tempo. Além da realização 

das técnicas complementares, esta técnica também é utilizada em biopsias de pequenas 

dimensões ou amostras que possuem características mucóides, evitando assim perda de amostra. 

(Ferro, 2014). Além do mais existe uma indicação que a utilização do CB deve ser utilizado 
junto com a citologia para melhorar a avaliação diagnóstica, uma vez que são técnicas 

complementares (Khan et al., 2012). No linfoma humano o CB é utilizado como a mesma 

finalidade, melhora o diagnóstico da citologia principalmente para os tipos Hodgkin linfoma, 
mediastinal, linfoma de grandes células B e linfoma B rico em células T que não são fácies de 

serem diagnósticados pela citologia isoladamente (Mayall et al., 2003). 

 

  

4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 Animais 

 

Os critérios de inclusão foram cães com suspeita de linfoma e com citologia indicativa. Foram 

utilizados cães da rotina clínica atendidos pelo setor de oncologia do Hospital Veterinário da 
Universidade Federal de Minas Gerais(UFMG). Foram incluídos cães com qualquer tipo de 

linfoma (cutâneo, linfoma multicêntrico e linfoma intestinal), independente da idade, sexo ou 

raça.Foram utilizados 25 animais. 
 

Os animais foram estadiados de acordo com a OMS (Owen, 1980). O sub-estadiamento (a) 

definido como ausência de sinais clínicos no momento do diagnóstico e sub-estadiamento (b) 

definido como presença de sinais clínicos tais como letargia, inapetência, perda de peso, febre, 
perda de peso, poliúria,polidpsia, uveíte entre outros (Barber e Weishaar, 2014). 

 

O presente trabalho foi aprovado pela Comissão de ética no uso de animais (CEUA-UFMG, 
protocolo nº 267/2016 - anexo 1). O responsável porm cada animal assinou um "Termo de 

consentimento livre e esclarecido" (anexo 3) autorizando a participação nesses estudos.  
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4.2 Amostras 

 

Foram utilizadas amostras do mesmo tecido para realização do CB e para a realização da 

biópsia, obtidas no momento da cirurgia ou imediatamente após o óbito. As amostras foram 

coletadas no mesmo momento e no mesmo local, sendo utilizadas 54 amostras, provenientes de 
25 animais. As amostras foram processadas pelo laboratório de patologia comparada do instituto 

de ciências biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais (LPC/ICB - UFMG) 

 
 

4.3 Técnica PAAF 

 

A punção aspirativa por agulha fina (PAAF) consistiu na obtenção de uma única amostra 
utilizando-se uma agulha de pequeno calibre (23 á 25 Gauges) com o comprimento adequado ao 

órgão alvo ou massa. Quando o linfoma era do tipo multicêntrico, o linfonodo foi o 

órgãopuncionado, no linfoma cutâneo, a massa suspeita foi puncionada e no linfoma intestinal, 
a massa removida por exérese cirúrgica foi puncionada no momento de sua remoção. Para a 

coleta, a agulha pode ou não ser acoplada a uma seringa. Quando a seringa foi utilizada, a 

sucção foi efetuada três ou quatro vezes, com intensidade moderada para evitar muita aspiração 
de sangue. Quando o tamanho da massa permitia, a seringa foi redirecionada duas ou três vezes. 

Antes de retirar a agulha, a sucção foi cessada, para que não houvesse aspiração de sangue na 

retirada da seringa e assim evitar a contaminação da amostra. A seringa foi então separada da 

agulha e preenchida por ar, para posteriormente se acoplar novamente à agulha e expelido a 
amostra para a lâmina. Após a deposição do aspirado sobre a lâmina, realizou-se o esfregaço ou 

dependendo da viscosidade do material, a técnica do squash ou esmagamento, com intensidade 

controlada para evitar danos ás células. Os esfregaços foram fixados ao ar e a temperatura 
ambiente. Em seguida as lâminas foram coradas pelo método dopanótico rápido. 

 

As amostras citológicas foram avaliadas pelo laboratório de patologia clínica da Universidade 
Federal de Minas Gerais. Os linfócitos foram avaliados quanto ao seu tamanho (pequeno, 

intermediário ou grande linfócito), de acordo com as características de malignidade 

(pleomorfismo, relação: citoplasma, anisiocariose, características nucleares eatipias) e mitoses. 

A classificação citomorfológica do linfoma em baixo e alto grau foi baseada no tamanho do 
linfócito e no índice mitótico.  

 

 

4.4 TécnicaCell block 

 

A amostra de linfonodo ou tecido linfóide neoplásico foi puncionada com agulha de 22 gauges 

acoplada em uma seringa de 10mL, até ser obtida a quantidade mínima (visual) por animal. O 
material presente no bulbo da seringa e canhão da agulha foi fixado, imediatamente após, pela 

aspiração de 2ml de álcool 70º, aguardou-se de 30 segundos á 1 minuto, seguido da aspiração de 

8ml de solução de formalina á 10%. A amostra permaneceu por um período de 24h no interior 
da seringa para fixação (fig. 2). 
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Após este período, o material foi retirado com auxilio de uma pinça anatômica e colocado em 

cassete com filtro para biópsia de pequenos fragmentos (fig. 3). O material permaneceu por até 

uma semana em álcool 70°. Para facilitar a visualização dos pequenos fragmentos, uma pequena 

porção de eosina foi instilada sobre o material antes de iniciar o processo da tradicional técnica 
rotineira de inclusão em parafina, no entanto, por se tratar de uma amostra muito delicada, o 

tempo de permanência foi de 30minutos para as seqüências de álcoois (80°, 90°, Absoluto I, 

Absoluto II), xilois (I e II) e parafinas (I e II)(fig. 3). Foi realizado coloração de Hematoxilina-
Eosina (HE) (fig. 4). 

 

 

 

 

Figura 2: Seringa de 10ml com material citológico acrescido de álcool e formol (A). Formação do grumo (B) 

Figura 3: Cassete com filtro de biópsia e material de origem citológica (A). Bloco de parafina com material de 
origem citológica (B). 
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4.5 Biópsia 

 

Os mesmos tecidos utilizados para o cell block (linfonodos ou tecidos neoplásicos) foram 

utilizados para a biópsia, sendo obtidos no momento da eutanásia ou por exérese cirúrgica, 
sendo considerados os mais acessíveis e mais facilmente removíveis como o linfonodo poplíteo 

(Morris e Dobson, 2007). Foram obtidas secções histológicas fixadas por 48 horas em formol 

neutro e tamponado a 10%,processados pela técnica rotineira de inclusão em parafina com 
posterior cortes de 4μm espessura e coradas pela técnica de HE. Os tumores foram classificados 

de acordo com os critérios histológicos veterinários estabelecidos pela OMS (Valli et al., 2011).  

 

 

 

4.6 Imunocitoquímica e Imunohistoquímica 
 

As lâminas gelatinizadas contendo cortes de 4μm de espessura foram desparafinizadas em xilol 

e álcool, em seguida hidratadas para a imunomarcação, de acordo com a metodologia ABC 

(estreptavidina-biotina-peroxidase), utilizando os anticorpos isolados em lâminas separadas.   
As reações de recuperação antigênica foram feitas em calor úmido pressurizado (Pascal®) com 

citratopH 6,0 a 125ºC por 2 minutos, para o anticorpo antiCD3, com resfriamento de 20 minutos 

após a retirada das cubas da Pascal e para o anticorpo antiCD79a foi utilizada a recuperação 
antigênica em Banho Maria a 95°C por 20 minutos, com resfriamento de 20 minutos. Na 

sequencia houve 3 lavagens de 5 minutos em PBS, seguido pelo bloqueio da peroxidase (3 

vezes de 5 minutos) e da proteína endógena (15 minutos) a temperatura ambiente, com 3 
lavagens em PBS entre o bloqueio da peroxidase e da proteína.   

As amostras foram então recobertas pelos anticorpos primários com o tempo de incubação 

overnight em temperatura 8ºC em geladeira, dentro da câmara úmida (tabela 2). No dia 

seguinte, após 16 horas de incubação as laminas foram lavadas 3 vezes em PBS e incubadas 
com anticorpo secundário por 30 minutos, sendo realizada novamente 3 lavagens em PBS e 

aplicação do polímero, por mais 30minutos. Foram utilizados todos os reagentes do Kit Novo 

Link – Leica® de acordo com as instruções do fabricante.   
A revelação colorimétrica foi realizada com diaminobenzidina (DAB) por 3 minutos (Novo 

Link - Leica), diluído 50µl de DAB para 1 ml de diluente, 15 minutos antes da aplicação 

também conforme instruções do fabricante. A contra coloração foi realizada com hematoxilina. 

A B 

Figura 4: Cell block corado com hematoxilina-eosina na objetiva de 20x (A) e na objetiva de 60x (B) 
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Para os casos marcado positivamente para CD3 e CD79a, foram observados na objetiva de 40x, 
a distribuição e a porcentagem das células marcadas, determinado tipo predominante e 

classificando como positivo para o reagente predominante nas células neoplásicas, conforme 

aTabela 1. 

 

Tabela 1: Classificação do LC de acordo com imunofenótipo 

Imunofenótipo CD3 CD79a 

B + - 

T - 
+ 
 

Nulo - - 

 
 

Tabela 2: Anticorpo, fonte, clone, diluição, recuperação e tempo de incubação 

Anticorpo 

(Clone) 

Fonte Diluição Recuperação Antigênica Tempo (h) / Temperatura 
de Incubação 

 

 

CD3 

(Policlonal) 

 
CL 

Davis 

 
1:300 

 
Pascal (125°C/2min) com tampão 

citratopH 6,0 

 
16/ 8°C 

 

 

CD79a 

(HM47/A9) 

 
DBS 

 
1:500 

 
Banho maria (95°C/20min) com 

tampão citratopH 6,0 

 
16/ 8°C 

 

 

 

4.7 Análise estatística 

 
Inicialmente construiu-se uma tabela de contingência para avaliar descritivamente as 

classificações fornecidas por ambas as técnicas. Calculou-se o índice de concordância Kappade 

Cohen e a acurácia (Accuracy) para essa tabela geral (overall results), considerando todas as 

classes. Em seguida, calculou-se o índice Kappa, a acurácia, a sensibilidade (Sensitivity), a 
especificidade (Specificity), o valor preditivo positivo (PosPredValue) e o valor preditivo 

negativo (NegPredValue) para cada uma das classes da tabela (i.e. T, B ou Erro de 

Processamento).  
 

 

Tabela 3: Tabela de contigência (Altman e Brand, 1994a;b) 

  Método teste 

  Positivo Negativo 

P
ad

rã
o

 

O
u

ro
 

Positivo A B 

Negativo C D 
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7

3

2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Número de animais

Accuracy = (A + D)/(A + B + C + D) 

Sensitivity (Sens)= A/(A + C) 

Specificity (Spec)= D/(B + D) 

Prevalence = (A + C)/(A + B + C + D) 

PosPred Value = (sens∗prevalence)/((sens∗prevalence)+((1−spec)∗(1−prevalence))) 

NegPred Value = (spec∗(1−prevalence))/(((1−sens)∗prevalence)+((spec)∗(1−prevalence))) 

 

Todas as análises estatísticas foram realizadas através do software R versão 3.4.2 (R Core 

Team,2017).Os p.valores que acompanham os índices Kappa estão testando se os índices são 
iguais de zero (Hipótese nula). Caso o p.valor for menor que o nível de significância, a hipótese 

nula deve ser rejeitada. Para ambos os valores de Kappa a hipótese nula foi rejeitada a um nível 

de significância de 5%.  
 

 

 

5. RESULTADOS 
 

Foram analisados 25 animaisprovenientes de 16 bairros de Belo Horizonte e de 3 cidades da 

região metropolitana, demonstrados no mapa (anexo 3). Foram agrupados por região 36% 

(9/25) Noroeste, 16% (4/25) Pampulha, 12% (3/25) Oeste, 8% (2/25) Leste, 8% (2/25) 
Nordeste, 4% (1/25) Norte, 4% (1/25) Centro-Sul e 12% (3/25) região da grande BH.  

 

Os cães apresentaram idades entre 1-16 anos, com média de idade de aproximadamente de 8 
anos e desvio padrão de 3,5. De acordo com a distribuição por sexo 64% (16/25) fêmeas e 36% 

(9/25) eram machos. As raças observadas foram 28% (7/25) animais sem raça definida, 12% 

(3/25) Rottweiler, 8% (2/25) Golden Retrivier, 8% (2/25) Pastor Alemão, 8% (2/25) Pastor 

Belga, 4% (1/25) Labrador, 4% (1/25) Akita, 4% (1/25) BassetHound, 4% (1/25) Boxer, 4% 
(1/25) Buldog Francês, 4% (1/25) Cocker, 4% (1/25) Pinscher, 4% (1/25) PitBull e 4% (1/25) 

Poodle (fig. 5). 

 

Figura 5: Distribuição racial do LC 
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Figura 6: Gráfico com distribuição anatômica do LC (A). Curva de sobrevida analisando as formas 
anatômicas do LC (B), linha tracejada representando o linfoma multicêntrico e linha continua 
representandoas formas cutânea e intestinal (p.0,0324) 

De acordo com a classificação anatômica 52% (13/25) foram identificados como linfoma 
multicêntrico, 40% (10/25) linfoma cutâneo e 8% (2/25) linfoma intestinal. Foi realizado uma 

curva de sobrevida comparando o linfoma multicêntrico com os demais tipos anatômicos 

(p.0,0324), a mediana de sobrevida global para animais com linfoma multicêntrico foi de 207 

dias, e para os demais tipos foi de 50 dias (figura 6 B).  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

De acordo com o estadiamento proposto pela OMS (Owen, 1980) (fig. 1), entre os animais com 

linfoma multicêntrico 15% (2/13) eram do estadio II, 23% (3/13) do estadio III, 46% (6/13) do 
estadio IV e 15% (2/13) do estadio V (tabela 4).  

 

 
Tabela 4: Porcentagem de distribuição de acordo com o estadio e sub-estadio 

 

 
 

 

Estadio Porcentagem distribuição 

I 0% 

II 15% 

III 23% 

IV 46% 

V 15% 

Sub-estadio  

(a) 31% 

(b) 61% 

A B 
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O estadiamento não se aplica para as outras formas de apresentação do LC. A análise da 
sobrevida foi agrupada entre 3 grupos de acordo com o estadio: Grupo I (estadios I e II), Grupo 

II (estadios III-IV) e Grupo III (estadio V). A mediana de sobrevida para os animais do grupo I, 

II e III foram respectivamente 257, 207 e 84 dias, não houve diferença estatística na curva de 

sobrevida (p.0,25) (figura 7A). A curva de sobrevida para os animais do estadio de I-IV 
apresentou uma mediana de 257 dias enquanto os animais do estadio V apresentou uma 

mediana de 84 dias (p.0,089) (figura 7B). 

 
Analisando o sub-estadiamento foram encontrados 31% (4/13) sub-estadio(a) e 61% (9/13) sub-

estadio(b). Não houve diferença estatística na curva de sobrevida para o sub-estadiamento, 

porém a mediana de sobrevida entre os animais do sub-estadio(a) foi de 257 dias e do sub-

estadio(b) foi de 166 dias (p= 0,06) (figura 11A).  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

A B 

Figura 7: Curva de sobrevida do LC. Curva A compara animaisdo grupo I (estadio I), grupo II (estadio III-IV) e 
grupo III (estadio V)  (p. 0.251). Curva B compara animais do estadio de I-IV com estadio V (p.0089). 

Figura 8: Curva de sobrevida do LC comparando animais do sub-estadio (a) e sub-estadio (b) (p. 0.215). 
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Nas análises citológicas foram observados que 56% (14/25) eram linfomas de intermediário e 
grandes linfócitos, sendo considerados de alto grau, 4% (1/25) de pequenos linfócitos de baixo 

grau, 24% (6/25) foram sugestivos de linfoma cutâneo, 4% (1/25) foi sugestivo de linfoma sem 

definição da graduação, 4% (1/25) foi sugestivo de neoplasia de células redondas, 4% (1/25) foi 

inconclusiva, 4% (1/25) foi sugestivo de hiperplasia. A citologia foi considerada diagnóstica em 
88% (22/25) dos casos.  

 

Na análise histopatológica alguns subtipos foram identificados, porém não foi possível a 
identificação do imunofenótipo em alguns casos. Entre os casos, 36% (9/25) linfoma difuso de 

grandes células B, 12% (3/25) linfoma B rico em células T, 12% (3/25) linfoma de pequenas 

células, 12% (3/25) linfoma linfoblástico, 8% (2/25) linfoma difuso de grandes células, 8% 

(2/25) linfoma epiteliotrópico, 4% (1/25) linfoma não epiteliotrópico, 4% (1/25) linfoma de 
zona T e 4% (1/25) neoplasia de células redondas. 

 

 

Tabela 5: Porcentagem de districuição dos subtipos do LC 

Classificação histológica do LC 

Subtipos Frequência 
Linfoma difuso de grandes células B 36% 

Linfoma B rico em células T 16% 

Linfoma de pequenas células 12% 

Linfoma linfoblástico 8% 

Linfoma difuso de grandes células 8% 

Linfoma epiteliotrópico 8% 

Linfoma não epiteliotrópico 4% 

Linfoma de zona T 4% 

Neoplasia de células redondas 4% 

 

A curva de sobrevida comparando o linfoma difuso de grandes células B multicêntrico com o 
linfoma difuso de grandes células cutâneos (p.0,046) apresentou uma mediana de sobrevida de 

50 dias para o linfoma cutâneo e 207 dias para o linfoma difuso de grandes células B. 

Outra análise observada nos dados foram referentes a utilização de corticóide antes do 
tratamento definitivo, foi observado que 40% (10/25) dos animais fizeram uso do fármaco. 

Houve diferença estatística na curva de sobrevida entre os animais que usaram corticóide prévio 

ao tratamento dos que não utilizaram (p. 0,049) e a mediana de sobrevida foi de 166 dias para 
animais que não utilizaram corticóidee de 22,5 dias para animais que utilizaram corticóide. 
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249

122,5

B T

Imunofenótipo

 

 

De acordo com o imunofenótipo por animal, 64% (16/25) foram identificadas como do tipo B, 

24% (6/25) do tipo T e 12% (3/25) não foi possível obter o imunofenótipo. A média de 
sobrevida entre os imunofenótipos foram de 249 dias para o imunofenótipo B, 122,5 dias para 

imunofenótipo T,não foi possível realizar curva de sobrevida.   

 

 

 

Na análise da imunohistoquímica (IHQ) realizada entre as amostras de tecido 70,37% (41/54) 
foram do tipo B, 14,81% (8/54) foram do tipo T e 9,26% (5/54) não foram diagnosticados por 

erros de processamento. Estes dados forma demonstrados no anexo 3. 

 
Na análise da imunocitoquímica (ICQ) 66,67% (38/54) amostras foram identificadas como do 

tipo B, 14,81% (8/54) como do tipo T e 14,81% (8/54) não foram diagnosticados por erros de 

processamento (Tabela 6). 
 

A B 

Figura 9: Curva de sobrevida do LC. Curva A compara o linfoma difuso de grandes células do tipo cutâneo com o 
linfoma difuso de grandes células B (LDGCB) do tipo multicêntrico (p. 0,046). Curva B compara animais que 
utilizaram previamente corticóide com os que n 

Figura 10: Média de sobrevida entre os diferentes imunofenótipos do LC 
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Os erros de processamento foram inclusos no cálculo da estatística caso contrário a 
concordância seria de 100%. Todos os caso identificados com de células B na IHQ também 

foram identificados como de células B na ICQ. O mesmo se repetiu para as amostras 

identificadas com de células T. Os erros de processamento inerentes ao processo estão presentes 

tanto no processamento da biópsia quanto do cell block.  
 

 
Tabela 6: Frequencias absolutas das classificações de amabas técnicas (biópsia e cell block) 

  
Cell block (Class) 

  
B T EP* TOTAL 

B
io

p
sy

 (
C

la
ss

) B 37 0 4 41 

T 0 7 1 8 

EP 1 1 3 5 

TOTAL 38 8 8 54 

  *Erro de processamento 

 
 

 

A B 

C D 

Figura 11: Imunohistoquímica (IHQ) e imunocitoquímica (ICQ) do LC. Peça cirúrgica negativo para CD3 no quadro 
A e positivo para CD79a no quadro B. Cellblock negativo para CD3 no quadro C e positivo para CD79a no quadro D 
com a mesma intensidade que quadro B. 
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Na análise específica por classe, as classificações de células T e B tiveram altos valores de 
Kappa, acurácia, sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo 

negativo. Tanto na análise da ICQ quanto da IHQ, algumas amostras não tiveram diagnóstico 

foram chamadas de erros de processamento.Os valores para os erros de processamento foram 

menores, mas estes não representam o objetivo do estudo. Os valores para acurácia foram de 
87,04%, e o valor de Kappa sem peso foi de 0,6986 (p. <0,001) (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Análise realizado por classe pelo método de Kappa. 

 
Class: B Class: T Class: EP* 

Accuracy 90,74% 96,30% 87,04% 

Kappa 0,7652 0,8533 0,3923 

Kappap.value <0,001 <0,001 0,03257 

PosPred Value 97,37% 87,50% 37,50% 

NegPred Value 75,00% 97,83% 95,65% 

Sensitivity 90,24% 87,50% 60,00% 

Specificity 92,31% 97,83% 89,80% 

* EP: Erro de processamento  

 
 

6. DISCUSSÃO 
 
O linfoma canino é uma das neoplasias mais freqüentes na rotina dos atendimentos oncológicos. 

Constata-se que busca por métodos de diagnósticos rápidos devem ser motivada para que o 

paciente possa receber uma terapêutica precoce e ganho em qualidade de vida. Nos últimos anos 
ocorreram avançosno diagnóstico do LC e um ganho em relação ao prognóstico, porém não é 

ainda uma realidade na medicina veterinária utilizar de todos os recursos diagnósticos devido as 

limitações financeiras descritas por Zandvliet (2016) e Valli et al. (2017). Portanto o objetivo 
deste trabalho foi de obter meios que auxiliam na agilidade do método diagnóstico desta 

neoplasia para que seja utilizada com facilidade na rotina do clínico.  

 

No Brasil ainda não existe um banco de dados epidemiológico unificado para algumas doenças 
presentes na medicina veterinária como é o caso das neoplasias. A análise destas informações 

ficam restritas a determinadas regiões que possuem centro de pesquisa. Poucos relatos foram 

feitos com dados de inquéritos epidemiológicos e dados demográficos sobre a incidência de 
neoplasias.Alguns autores como Zanini et al. (2013) e Kimura et al. (2015) na cidade de São 

Paulo, buscaram correlacionar a localização do animal com a incidência do LC e outras 

neoplasias. De acordo com os dados analisados neste trabalho a região noroeste de Belo 
Horizonte (Caiçara, Carlos Prates, Jardim Pinheiro, Santo André) foi a que apresentou uma 

maior frequência de animais acometidos. Como o número total de indivíduos foi pequeno seria 

interessante desenvolver um trabalho mais amplo para correlacionar a frequência do linfoma nas 

diversas regiões de Belo Horizonte.  
 

Segundo Muller et al. (2005) o paciente veterinário em algumas situações é considerado como 

sentinela por compartilhar do mesmo ambiente que os humanos, deste modo a avaliação dos 
dados epidemiológicos poderiam ser considerados fonte de estudo para desenvolvimento de 
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ações na saúde pública e também na melhoria da saúde animal. Ainda de acordo comVail et al. 
(2013) os cães com linfoma apresentam-se com mais frequência na meia idade á idosos, em 

torno dos 6 á 9 anos. A idade observada nos animais da pesquisa variou de 1 á 16 anos, com 8 

anos de idade média semelhantes aos dados encontrados na literatura (Greenlee et al., 1990; 

Vezalli et al., 2010).  
 

Em relação a predisposição sexual foi encontrado um predomínio de fêmeas (64%) em relação 

aos machos (36%), diferente da maioria dos dados relatados na literatura. Alguns autores 
(Pastor et al., 2009; Ponce et al., 2010; Vail et al., 2013) afirmam que não existe uma 

predisposição sexual para o LC e outros descrevem que existe uma predominância em machos 

em relação a fêmeas, semelhante ao que acontece nos humanos, onde mulheres tem menos 

predisposição ao desenvolvimento do linfoma em relação aos homens.  
 

As fêmeas castradas demonstram um risco aumentado para o desenvolvimento do LC em 

relação as fêmeas inteiras, sugerindo que pode existir uma interação hormonal com o LC de 
acordo com Moreno et al. (2007) e Vilamil et al. (2010). Apesar do maior número de animais 

acometidos serem compostos por fêmeas, 80% delas eram castradas, o que poderia justificar 

esta maior ocorrência nas fêmeas que em machos. Outro dado encontrado em relação ao sexo 
está ligado a significativa parcela de fêmeas acometidas com linfoma cutâneo (70%), dado 

semelhante ao descrito por Chan et al. (2017).  

 

Alguns trabalhos brasileiros relatam que as raças mais observadas com LC foram SRD, 
Rottweiler, Golden, Boxer e o Cocker podendo ocorrer variações conforme a localidade como é 

o caso de Uberlândia em que o predomínio foi da raça PitBull (Sueiro et al., 2004; Moreno et 

al., 2007; Kimura et al., 2011; Zanini et al., 2013; Coleto et al., 2017; Hernández, 2017). Dados 
semelhantes foram encontrados nesta pesquisa, em que 28% dos cães eram SRD, seguidos por 

Rottweiler e menor proporção de outras raças. Apesar de existir uma predisposição racial, 

Villamil et al. (2010) avaliaram aproximadamente um milhão de animais e a predominância foi 
do SRD, seguido pelas raças predisponentes conhecidas e aumento da incidência no Rottweiler, 

semelhante aos dados nacionais e do presente estudo. 

 

A maioria dos animais eram do estadio IV (46%) seguidos pelo estadio III (23%), II (15%) e V 
(15%) sendo que o estadiamentodo linfoma canino é realizado na forma multicêntrica conforme 

recomendado por Zandvliet (2016) e não se aplica para as demais apresentações clínicas. A 

maioria dos cães foram diagnosticados nos estadios III e IV. Segundo Valli et al. (2013) cerca 
de 80% dos animais encontram-se nestes estadios no momento do diagnóstico. O diagnóstico na 

medicina veterinária é realizado tardiamente, talvez pelos baixos sinais clínicos apresentados na 

fase inicial da doença. A mediana de sobrevida de acordo com o estadiamento para o grupo I, II 

e III respectivamente foram de 257, 207 e 84 dias (p. 0,25). Este resultado foi semelhante ao 
descrito por Valli et al. (2013) que adotaram os mesmos tipos de agrupamento, onde os autores 

encontraram uma mediana de 218 dias para o grupo II (animais do estadio III e IV), e em uma 

análise geral os animais do grupo I viveram mais que animais do grupo III. Apesar de não ter 
encontrado diferença estatística nesta pesquisa os resultado entre si são semelhantes.Uma outra 

curva de sobrevida foi realizada agrupando animais do estadio de I-IV com animais do estadio 

V, a mediana de sobrevida respectivamente foram de 257 e 84 dias (p. 0,08), demonstrando que 
animais do estadiamento V tem uma menor sobrevida, porém não houve diferença estatística 

entre os grupos, talvéz pelo baixo número de individos entre os mesmos. 
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Ao analisar o sub-estadimanento 31% eram do sub-estadio (a) com mediana de sobrevida de 
257 dias e 61%do sub-estadio (b) com mediana de sobrevida de 166 dias. Embora não tenha 

sido encontrado diferença estatística (p.0,06), os animais que não tinham sinais clínicos 

relacionados ao sub-estadimanento tiveram 90 dias a mais de sobrevida. Segundo Jagielskiet al. 

(2002) os cães com sub-estadio (b) tem pior prognóstico e menor sobrevida. A diferença de 
sobrevida entre as medianas encontradas por este autor foi de aproximadamente 170 dias (318 

dias para (a), 118 dias para (b)).  

Este tipo de análise tem importante valor prognóstico, seu impacto na sobrevida esta ligado a 
agressividade, incapacidade de tolerar o tratamento e duração da remissão (Keller et al., 1993; 

Barber e Weishar, 2014).  

 

Outro dado avaliado foi a utilização de corticosteróide antes de iniciar o tratamento com os 
demais quimioterápicos. De acordo com Priceet al. (1991) a utilização prévia de 

glicocorticoides pode induzir a resistência aos quimioterápicos e diminuir a duração da 

remissão. Os animais deste trabalho que fizeram uso prévio desta substância apresentaram uma 
mediana de sobrevida inferior (22,5 dias) quando comparado aos animais que não utilizaram 

(166 dias). Segundo Gavazza et al. (2009) a utilização de corticosteróides prévios ao 

quimioterápico foi associado ao menor tempo de sobrevida semelhante aos desta pesquisa, a 
análise da curva de sobrevida demonstrou diferença estatística (p. 0,049). 

 

Uma outra inferência é feita sobre a utilização dos glicocorticóides durante a fase de indução 

dos quimioterápicos. Para Zandvliet et al. (2013) não é possível confirmar que sua utilização 
possa gerar resistência a múltiplos citostáticos. De uma maneira geral a utilização prévia de 

corticosteróide antes de estabelecer o diagnóstico definitivo deve ser contra-indicado e de 

acordo com Gavazza et al. (2008) um esforço maior deve ser feito para buscar o diagnóstico 
precocemente antes de iniciar qualquer terapia.  

 

O LC pertence ao grupo das neoplasias de células redondas que são mais facilmente 
diagnosticados pela citologia. De acordo com os dados deste trabalho a citologia foi considerada 

diagnóstica em 88% dos casos, concordando com Krick e Meuten (2016) onde 80 á 90% dos 

casos de linfoma são diagnosticados pela citologia. Em relação a graduação, 56% dos casos 

eram de alto grau e 4% eram de baixo grau, a alta prevalência de linfomas de alto grau em 
comparação com o de baixo grau também foi descrita por Fournel-Fleury et al. (1997) e por 

Gavazza et al. (2009). Nesta análise foi excluído os casos diagnosticados como linfoma cutâneo, 

neoplasia de células redonadas, hiperplasias e as citologias inconclusivas. A graduação tem um 
importante fator prognóstico uma vez que o comportamento biológico será diferente em relação 

a resposta ao tratamento quanto a progressão da doença (Carter et al., 1986; Valli et al., 2013). 

 

A citologia tem uma maior capacidade diagnóstica para o linfoma de alto grau (Fournel-Fleury 
et al., 1997) enquanto os linfomas de baixo grau são mais difíceis de serem diagnosticados por 

este método (Carter et al., 1986). Alguns tipos de linfoma de baixo grau, possuem um curso 

indolente (linfoma indolente) e em alguns casos para obter o diagnóstico será necessário uma 
avaliação da arquitetura do tecido pela análise histopatológica associada aos outros métodos 

diagnósticos (Valli et al., 2006). Em um dos casos a citologia não foi considerada diagnóstica, 

mas na análise histopatológica foi definido como linfoma indolente. 
 

Algumas vantagem são descritas na utilização da citologia como diagnóstico, que é considerada 

um exame pouco invasivo, pode ser realizada dentro do consultório veterinário, não requer 

sedativos para sua confecção, não requer instrumental específico, é de baixo custo e pode 
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oferecer um diangóstico rápido. Vantagens descritas tanto na medicina veterinária quanto em 
humanos conforme relatos de Costa et al. (2005) e Marconato et al. (2011).  

 

Teske et al. (1996) relata que existe uma boa correlação entre a citologia e a histopatologia para 

o LC. De acordo com Valli et al. (2013) ainda não é possível a realização da sub classificação 
de acordo com os critérios da OMS com amostras citológicas sendo necessário amostras de 

tecido para esta avaliação mas o mesmo autor discute que algumas células apresentam 

características específicas na análise citológica e poderiam ser correlacionadas com alguns sub-
tipos principalmente se forem associados ao imunofenótipo. Vale discutir que apesar de não se 

obter a sub-classificação com a citologia, a maioria dos casos oferecerá ao clínico e ao 

proprietário informações suficientes para iniciar o tratamento (Krick e Meuten, 2016), além do 

mais nem sempre o paciente terá condições clínicas para ser submetido a um procedimento 
cirúrgico e o tutor com restrições financeira não poderá arcar com com um painel diagnóstico 

amplo. 

 
A análise histopatológica revelou alguns sub-tipos do LC, foram identificados 36% do sub-tipo 

linfoma difuso de grandes células B (LDGCB), este é o sub-tipo mais encontrado na medicina 

veterinária (Comazzi et al., 2012). De acordo com Valli et al. (2011) o LDGCB representa 40% 
dos casos corroborando com nosso dado, porém a frequência deste sub-tipo pode ser maior 

conforme apresentou o estudo realizado por Sueiro et al. (2004) em que encontrou uma 

incidência de 56%. A maioria dos LDGCB são do tipo multicêntrico, mas outros tipos também 

são descritos como é o caso do linfoma cutâneo, porém em menor proporção (Valli et al., 2011). 
Entre os nove casos identificados como LDGCB a maioria era do tipo multicêntrico (sete casos) 

e apenas dois casos era do tipo cutâneo.  

 
Segundo Davies et al. (2017) este subtipo também pode ter uma variação prognóstica pois 

representa um grupo heterogêneo, seu estudo analisou somente os casos centroblásicos do 

LDGCB, do tipo multicêntrico, e encontraram uma sobrevida de 322 dias, enquanto Valli et al. 
(2013) encontraram 213 dias para o cetroblástico e 308 dias para o imunoblástico. Analisando a 

curva de sobrevida nos casos de LDGCB do tipo multicêntrico a mediana foi de 207 dias e para 

o linfoma cutâneo 110 dias (p, 0,19). A mediana de sobrevida do tipo multicêntrico parece 

próxima ao encontrado por Valli et al. (2013) porém não houve uma separação entre os casos 
centroblásticos dos imunoblásticos. Embora o número de animais tenha sido pequeno e sem 

diferença estatística, parece também que a localização pode ser um importante fator 

prognóstico, uma vez que os casos do tipo multicêntrico possuem o dobro de sobrevida dos 
casos cutâneos sugerindo mais avaliações.  

 

Para Valli et al. (2017) o diagnóstico do LDGCB é de fácil realização, exceto quando formas 

imaturas de linfócitos estão envolvidos dificultando a diferenciação entre os sub-tipos 
representados pelas grandes células, estes tipos de casos necessitariam de mais exames 

diagnóstico para a avaliação. Em 8% dos casos avaliados foram classificados como linfoma 

difuso de grandes células mas o imunofenótipo não pode ser avaliado por erros de 
processamento da amostra tanto no ICQ quanto na IHQ. 

 

O linfoma B rico em células T (LBRCT), é caracterizado pela infiltração de células T não 
neoplásicas entre o linfoma de células B, foram encontrados 16% deste tipo de linfoma. 

Segundo Valli et al. (2011) é um sub-tipo considerado raro no cão e mais frequente no cavalo e 

no gato, acreditam ser uma variação do LDGCB. Vezzali et al. (2010) encontraram apenas um 

deste tipo em sua pesquisa com 171 casos enquanto Valli et al. (2011) encontraram nove em 
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300 casos com sobrevida média de 97 dias, podemos constatar que a frequência encontrada em 
nosso estudo foi alta, todos eram do tipo multicêntrico e tiveram uma sobrevida maior do que a 

relatado por outros autores. 

 

Entre os casos identificados como linfoma de pequenas células a frequência observada foi de 
12%. Destes, dois casos eram do tipo intestinal com imunofenótipo T e um do tipo cutâneo sem 

possibilidade de identificação do imunofenótipo. A maioria dos linfomas intestinais de 

pequenas células são vistos no felino e com menor frequência nos cães (Valliet al., 2017), mas 
pode ocorrer variação do tamanho do linfócito neoplásico envolvido, sendo necessário 

realização da IHQ para a diferenciação entre a doença inflamatória e o linfoma propriamente 

dito (Carrasco et al., 2015). Coyle et al. (2004) relata que a maioria dos linfomas intestinais são 

de imunofenótipo T que esta de acordo com os resultados deste trabalho.  
 

O linfoma de pequenas células do tipo cutâneo identificado no estudo esta de acordo com o 

observado por Vezalli et al. (2011). O tamanho do linfócito no linfoma cutâneo pode ser 
variável, o que dificulta o diagnóstico pelo patologista, de acordo com Fontaine et al. (2009) 

mais de 50% dos casos de linfoma cutâneo do tipo epiteliotrópico podem ter uma população de 

linfócitos de tamanho variado.  
 

O linfoma linfoblástico (8%), foram os casos de maior variabilidade em relação ao 

imunofenótipo. Um caso cutâneo do tipo T e um multicêntricosdo tipo B. Segundo Valli et al. 

(2017) o linfoma linfoblástico é um dos sub-tipos que necessitam de imunofentipagem para 
diagnóstico, é dificil de ser encontrado no cão e ocorre em menos de 1% para o imunofenótipo 

B  e em torno de 3% para imunofenótipo T. São considerados linfomas agressivos e com de 

curta sobrevida, inferior a 120 dias e embora a frequência encontrada neste estudo tenha sido 
maior do que o relatado pelo autor acima citado, a sobrevida média deste sub-tipo foi de inferior 

ao seu relato. 

 
O linfoma cutâneo (10 casos) teve uma grande variação de diagnóstico, somente 30% deles 

foram classificados conforme a sua infiltração na derme e na epiderme, os demais foram 

discutidos nos outros sub-tipos histológicos. A defininção entre epiteliotrópico ou não 

epiteliotrópico não é de fácil execução e depende da epiderme (Fournel-Fleury et al.,2002). O 
linfoma epiteliotrópico (8%) foi o de maior frequência que o não epiteliotrópico, todos de 

imunofenótipo T e a forma não epiteliotrópico (4%) de imunofenótip B. Chan et al. (2017) 

avaliaram um grande número de animais com linfoma do tipo epiteliotrópico e encontrou um 
predomínio de células T, linfomas cutâneos do tipo B também podem ser encontrados (Sueiro et 

al., 2004), dados semelhantes aos nossos.  

 

Um caso (4%) de linfoma indolente foi identificado no estudo, sendo classificado como linfoma 
de zona T (LZT). A frequência observada é pequena quando comparada ao estudo de Valli et al. 

(2013) em que 19,6% foram de linfoma indolente, o que pode ser justificado pelo curto período 

de observação. Este é o único caso vivo. Possui um período de observação de 200 dias a partir 
do diagnóstico. Animal da raça Golden Retriever, macho de 10 anos de idade. De acordo com 

Valli et al. (2006) o sub-tipos LZT, linfoma zona marginal B, linfoma folicular B, linfoma de 

células do manto B são chamados de linfoma indolente e são caracterizados pela baixa taxa de 
mitose e progressão. A raça mais observada por Flood-Knapik et al. (2013) foi o Golden 

Retriever, com média de idade de 9,4 anos, semelhante aos dados observados neste estudo. Pelo 

curto período de observação não podemos comparar o tempo de sobrevida deste paciente. O 

diagnóstico do linfoma indolente foi difícil de ser concluído semelhante ao descrito por outros 
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autores (Valli et al., 2006; Flood- Knapik et al., 2013; Martini et al., 2016) sendo necessário a 
avaliação clínica, citológica, histológica e IHQ. Para concluir o diagnóstico do linfoma 

indolente é necessário que a arquitetura do tecido seja avaliada e associado a IHQ. O linfoma 

indolente é caracterizado na citologia como de pequenos linfócitos sendo de difícil diagnóstico, 

o resultado na maioria dos casos são inconclusivos ou sugere hiperplasia (Meuten, 2017).  
 

Somente 4% dos casos não foram conclusivos como linfoma, o resultado histopatológico 

sugeriu neoplasia de células redondas. O diagnóstico de neoplasia de células redondas pode ser 
difícil quando estas estão pobremente diferenciadas, nestes casos será necessários a utilização 

de outros métodos diagnósticos para realização do diagnóstico definitivo, como por exemplo a 

utilização da IHQ (Fernandez et al., 2005; Avery et al., 2013). A IHQ foi realizada e o 

diagnóstico definitivo foi de linfoma de células B, outros também poderiam ser utilizados com 
esta finalidade como é o caso da imunocitoquímica. 

 

A maioria dos animais eram do imunofenótipo B (64%) seguidos pelo imunofenótipo T (24%) 
euma porcentagem não foi possível identificação do imunofenótipo (12%) por erros de 

processamento das amostras. Nenhum caso foi identificado como não T não B. De acordo com 

um trabalho brasileiro realizado por Sueiro et al. (2004) demonstraram que 72,7% eram de 
origem de células B, 21,8% de T e 5,4% nulo. Na literatura internacional Vail et al. (2013) fez 

um copilado de vários trabalhos e relata que a 60-80% dos casos são de células B, 10-38% de 

células T e 5% não T não B, a revisão apresentada por Zandvliet, 2016 relata que 70% são de 

origem B e 30% de origem T. Podemos dizer que em relação a proporção o predomínio foi de 
células B seguidos por T semelhante ao relato de Sueiro,Vail e Zandvliet, porém nenhum 

imunofenótipo nulo foi encontrado. 

 
Conhecer o imunofenótipo do LC além do caráter diagnóstico apresenta um importante fator 

prognóstico, Ponce et al. (2004) afirmam que os animais de imunofenótipo T possuem um pior 

prognóstico tanto no cão quanto no homem com pior sobrevida, a exceção é descrita pelo sub-
tipo "clear-T-cell linfoma", atualmente chamado de linfoma de zona T (linfoma indolente) 

(Martini et al., 2016; Valli et al., 2017) e já discutido anteriormente. Ponce et al. em 2004 

começaram a discutir que a classificação do linfoma deve ser realizada inicialmente a partir do 

seu imunofenótipo, ou seja um grupo de doenças do sub-tipo B e um grupo dos sub-tipos T, 
semelhante ao que é visto hoje com a classificação da OMS sugerida por Valli et al. (2011). 

 

Fourney-Fleury et al. (2002) analisaram somente animais de imunofenótipo T, e encontraram 
uma maior proporção (72%) de linfomas de alto grau e entre os casos de linfoma de baixo grau 

estavam presentes a forma cutânea, linfomas de pequenos linfócitos e o linfoma indolente. Os 

animais com linfoma T de alto grau tem piores resultados aos quimioterápicos descritos por 

Greenlee et al. (1990) e por Samon et al. (2006). A média de sobrevida entre os imunofenótipos 
foram de 249 dias para o imunofenótipo B e 122,5 dias para imunofenótipo T, embora não seja 

possível uma comparação com estes dados, Samon et al. (2006) demonstraram que a mediana de 

remissão para o linfoma T foi de 200 dias e o de células B foi de 266 dias. Ainda de acordo com 
Rebhum et al. (2011) relataram que LC de células T tem uma rápida resposta a quimioterapia 

mas de curta duração de remissão.  

 
O imunofenótipo pode ser obtido por alguns tipos de exames mas o método ouro é realizado 

através da imunohistoquímica (IHQ) a partir de um fragmento de tecido (Valli et al., 2017). 

Algumas maneiras menos invasivas tem sido propostas com a mesma finalidade, a 

imunocitoquímica (ICQ) é um exemplo, uma técnica que utiliza material de origem citológica 
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(Ramos-Vara et al., 2011). Na medicina a ICQ é realizada por diversas técnicas, algumas delas 
são utilizadas na veterinária como a utilização do emblocado em parafina ou Cell block (CB) 

(Skoog e Tani, 2011; Priest et al., 2016).  

 

Na medicina o CB tem sido defendido como uma técnica minimamente invasiva capaz de 
auxiliar no diagnóstico principalmente em tempos em que a uma medicina personalizada é 

discutida. O CB amplia o poder diagnóstico podendo ser realizado diversos tipos de marcadores, 

principalmente em amostras obtidas guiadas por ultra-sonografia (Crapazano et al., 2014) e 
também em neoplasias mamárias (Bueno Angela et al., 2013). Especificamente para os casos de 

linfoma o CB é defendido como auxílio diagnóstico principalmente para pacientes que não 

apresentam condições clínicas para ser submetidos a biopsia e também como processo inicial de 

análise, no entanto os resultados podem variar conforme a técnica utilizada e o tipo de 
neoplasia. A técnica descrita no trabalho de Mayall et al. (2003) parece menos eficiente que a 

técnica utilizada por Bueno Angela et al. (2013).   

 
Na medicina veterinária o CB foi utilizado por Taylor et al. (2013) para a realização da ICQ na 

pesquisa de metástase em medula óssea. Na literatura podem ser encontrados diferentes técnicas 

para a confecção do CB, mas a técnica utilizada por Silveira et al. (2017) demonstraram uma 
maneira interessante de execução. Utilizando a mesma técnica da imunofenotipagem do linfoma 

foi realizada neste estudo em 54 amostras com resultados satisfatórios. 

 

Este estudo comparou os resultados obtidos da IHQ com a ICQ o que resultou em uma acurácia 
de 87,04%. Os valores de sensibilidade e especificidade foram considerados altos, calculados 

separadamente para cada tipo de imunofenótipo (p<0,001). Fernandes et al. (2016) utilizaram 

uma diferente técnica de CB para a imunofenotipagem do LC (citologia em meio líquido) mas 
não comparou seus resultado com o padrão ouro, embora afirmou que é possível realizar a ICQ 

do LC por este método. Nossa pesquisa realizou uma comparação cuidadosa entre as suas 

amostras coletadas no mesmo momento, no mesmo local e utilizando o mesma concentração de 
diluição de anticorpos. O alto resultado de sensibilidade e especificidade validam a utilização do 

CB para realização da imunofenotipagem do LC. Embora Silveira et al. (2017) tenham 

trabalhado com neoplasia mamária os nossos resultados corrobora com sua pesquisa. 

 
Nenhuma discrepância foi encontrada entre as amostras em que o imunofenótipo foi 

identificado pela ICQ e confirmados pela IHQ, a concordância poderia ser de 100% caso não 

tivesse ocorrido erros de processamento (EP). Os EP foram observados em ambas análises. 
Estes erros foram considerados inerentes ao processo. Em situações em que múltiplos processos 

e diversas reações químicas são requeridas, os erros podem acontecer. Os testes podem ser 

repetidos algumas vezes até que se obtenha um resultado. Sendo assim a sensibilidade do teste 

para células B e T foram de 90,24% e 87,5% respectivamente, enquanto a especificidade foi de 
92,31% e 97,83% respectivamente.  

 

Outra técnica frequentemente citada na literatura para realização da imunofenotipagem é a 
citometria de fluxo (CF),defendida como um método pouco invasivo Marconato et al. (2013) 

comentaram que sua utilização associada a citologia  aumenta a sensibilidade do diagnóstico, da 

mesma forma que Costa et al. (2005) defende o diagnóstico do linfoma não-Hodgkin humano 
associando as duas técnicas. Porém vantagens semelhantes são vistas no CB, é uma técnica 

capaz de aumentar a sensibilidade da citologia como confirmado Fernandes et al. (2016). De 

acordo com o trabalho realizado por Thalheim et al. (2013) a CF para imunofenotipagem do 

linfoma canino foi superior que a obtida por PAAR. A sensibilidade foi de 91% (células B) e de 
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100% (células T) na CF enquanto na PAAR o resultado foi de 67% (células B) e 75% (células 
T). A sensibilidade do CB foi de 90,24% e 87,5% para células B e T respectivamente 

demonstrando que é um método mais sensível que a PAAR, no entanto a sensibilidade da 

técnica realizada por CB pode ser ainda maior uma vez que o material conservado na parafina 

poderá ser retestado minimizando os erros de processamento que eventualmente ocorrem 
durante a confecção do da ICQ. 

 A CF é um método que requer amostras que tenham células viáveis e em quantidade adequada 

para seu processamento, enquanto a PAAR pode ser realizada com qualquer tipo de material. 
Tanto a PAAR quanto a CF necessitam de aparelhos e tecnologia específica para seu 

processamento. Para o processamento da CB não é necessário investimento em aparelhos 

específicos, uma vez que o seu processamento é o mesmo realizado para a IHQ, rotineira nos 

laboratórios de patologia. A amostra necessária para o processamento do CB requer uma 
quantidade mínima, obtida pela punção aspirativa, representando uma vantagem em comparação 

a CF. Outra vantagem esta ligada a possibilidade de realização de retestes com o material 

conservado em parafina no CB enquanto que para o CF fluxo erros podem ocorrer caso a 
amostra não esteja adequada necessitando de recoleta. 

 

Outro ponto importante de discussão está ligado a realidade econômica conforme discutido por 
Seelig et al. (2016). A obtenção do diagnóstico na medicina veterinária não se assemelha com a 

medicina humana, sendo que as instituições de pesquisa não contam com os mesmos recursos 

nem mesmo os laboratórios de patologia, e neste ponto o CB apresenta outra vantagem. Em 

relação aos laboratórios não é necessário um aparelho específico como o CF (associado aos seus 
custos de manutenção) e os custos inerentes aos anticorpos e reagentes são menores. A 

utilização de menos reagentes e anticorpo está ligada ao tamanho do tecido proveniente da IHQ 

comparado ao da pequena amostras da ICQ, logo o gasto com os reagentes estão ligados a 
quantidade de material. Em relação ao clínico a coleta da amostra requer material de baixo custo 

e presente na rotina do consultório (seringa, agulha, álcool e formol). Por fim em relação ao 

tutor, na maioria dos casos possui restrições financeiras e não permite que todo algorítimo de 
um diagnóstico seja realizado. Na literatura podem ser encontrados outros autores discutindo a 

questão financeira de diferentes formas como Skoog e Tani (2011), Fernades et al. (2015), 

Priest et al. (2016) e Silveira et al. (2017). 

 
A maior vantagem na utilização do CB para a imunofenotipagem esta relacionada ao paciente. 

Jagieskiet al. (2002) relatam que quanto menor for o tempo entre o diagnóstico e o inicio do 

tratamento, melhores serão as respostas do paciente e neste ponto o CB oferece um resultado 
mais rápido que o da IHQ. De acordo com Silveira et al. (2017) o tempo utilizado para o 

processamento é menor, a amostra citológica não necessita passar por um período maior no 

formol para fixação e a até a etapa final de formação do bloco de parafina os processos exigem 

menos tempo quanto comparado aos de um fragmento de tecido. Além do mais o paciente não 
necessitará passar pelos riscos associados a cirurgia e anestesia. Deve-se levar em consideração 

que nem todo cão com linfoma no momento em que se apresenta para o diagnóstico poderá 

apresentar condições necessárias para a realização da biópsia (Valli et al., 2017).  
 

De acordo com a expertise do laboratório de patologia comparada (LPC-ICB-UFMG) o tempo 

gasto entre a chegada da amostra, fixação, corte, produção do bloco de parafina, confecção das 
lâminas e início do processo da IHQ são gastos aproximadamente 10 dias. Deve-se associar a 

este tempo o período gasto para a programação cirúrgica do paciente. Ao passo que a confecção 

do CB demanda menos da metade do tempo, a amostra é coletada em consultório, sem 

necessidade de sedativo, e em 3 dias o resultado da ICQ poderá ser obtido. 
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As desvantagens estão relacionadas a confecção da amostra semelhante ao que ocorre com a 

IHQ, amostras necrosadas, com pouca quantidade de material, erros relacionados ao processo de 

realização do bloco de parafina, e todos os outros referentes a realização da técnica da 

ICQ/IHQ. Priest et al. (2016) endossaram e acrescentaram que as desvantagens gerais da ICQ 
relacionada a qualquer patologia estão ligadas as neoplasias pouco esfoliativas (alguns tipos de 

sarcomas), inabilidade de processamento da amostra pelos laboratórios e exclusivamente alguns 

tipos de linfoma somente a realização da citologia e ICQ não serão suficientes. O CB consegue 
conservar parte da arquitetura do tecido, porém em alguns casos dos linfomas indolentes a 

análise mais detalhada de toda a arquitetura do tecido associada a IHQ será requerida conforme 

sugere Flood-Knapick et al. (2013). 

 
Embora Prist et al. (2016) citaram em sua revisão que o LZT não pode ser realizado 

exclusivamente pela citologia e ICQ, Valli et al. (2013) descreveram que este sub-tipo 

específico possui uma característica citoplasmática que poderia ser identificada na citologia, 
mas sugere que por segurança seja avaliado associando técnicas como a imunofenotipagem. 

Apesar da CF ser sugerida por Valli pode-se inferir que o CB poderá ser uma boa alternativa 

desde que associado a uma citologia de qualidade. 
 

O imunofenótipo ainda não é utilizado como um fator preditivo na medicina veterinária como 

ocorre na medicina em que a utilização dos MABs, anticorpo monoclonal, é utilizado para o 

tratamento do linfoma não-Hodgkin de células B (Da Silva Cordeiro et al., 2014), porém com o 
avanço da pesquisa e com o desenvolvimento de novos anticorpos, o imunofenótipo poderá se 

tornar um fator preditivo na medicina veterinária e o CB possibilitará que a imunofenotipagem 

seja realizada de maneira menos invasiva e rápida.  
 

 

 

7. CONCLUSÃO 
 

A utilização do cell block (CB) é uma técnica válida para realização da imunofenotipagem do 
linfoma canino e auxílio diagnóstico, demonstrando ter uma alta acurácia, sensibilidade e 

especificidade.  

O CB poderá ser implantado na rotina diagnóstica oferecendo informação prognóstica e 

melhorando o diagnóstico definitivo de uma maneira rápida, simples, econômica e eficaz, além 
de ser um método menos invasivo.  
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9. ANEXOS 

Anexo 1- CEUA 
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Anexo 2 - Consentimento livre e esclarecido 

Universidade Federal de Minas Gerais 

Comitê de Ética no Uso de Animais 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Eu, ______________________________________________________, carteira de identidade 

_________________, CPF ___________________proprietário (a) do paciente 

_______________, da raça _____________, com a idade de ______________, pelagem 

__________________ diagnosticada com linfoma autorizo sua inclusão no Projeto de Pesquisa 

“Avaliação do método de imunocitoquímica através da citoinclusão para imunofenotipagem do 

linfoma canino”, no qual uma amostra de tecido será colhida do animal com a finalidade de 

realizar exames e seus comparativos. O material será colhido somente após a constatação de 

óbito do paciente.     

___________________________ Local e data 

______________________________ Assinatura do proprietário 
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Anexo 3 - Distribuição do número de animais com linfoma canino distribuídos de acordo 

com as regiões da Grande Belo Horizonte. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Fonte: http://izamonteiro2009.blogspot.com.br/2009/02/mapa-de-belo-horizonte.html
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Animal Idade Sexo Raça Estadia-

mento 

Sub- 

estadiamento 

CL. 

Anatômica 

Uso prévio 

prednisona 

Regiões 

BH 

Imunofenótipo Cl. Histop. Citologia sobrevida 

1 4 Macho Rottweiler III a Multicêntrico não Pampulha B L. difuso de 

grandes células B 

L. de intermediários 

e grandes linfócitos 

1297 

2 10 Macho P.Alemão IV b Multicêntrico sim Noroeste B L. difuso de 
grandes células B 

L. de intermediários 
e grandes linfócitos 

357 

3 14 Fêmea Pinscher I a Cutâneo não Noroesste T L.epiteliotrópico Não realizado 277 

4 8 Fêmea Labrador IV b Multicêntrico sim Noroeste B L. difuso de 

grandes células B 

L. de intermediários 

linfócitos 

207 

5 8 Fêmea SRD IV b Multicêntrico não Nordeste B L. B rico em células 
T 

L. de intermediários 
e grandes linfócitos 

621 

6 5 Fêmea P.Alemão IV b Alimentar não Pampulha T L. de pequenas 
células 

L. de intermediários 
linfócitos 

9 

7 6 Macho B.hound III b Cutâneo não Leste T L.epiteliotrópico Linfoma cutâneo 179 

8 4 Fêmea SRD III b Cutâneo sim Pampulha B L. não 
epiteliotrópico 

Linfoma Cutâneo 8 

9 9 Fêmea Boxer II a Multicêntrico não Norte B L. B rico em células 
T 

L. de intermediários 
linfócitos 

257 

10 1 Macho Rottweiler IV b Alimentar sim Noroeste T L. de pequenas 
células 

L. de intermediários 
e grandes linfócitos 

98 

11 5 Fêmea Golden IV b Multicêntrico não Nordeste B L. difuso de 
grandes células B 

L. de intermediários 
e grandes linfócitos 

686 

12 10 Fêmea SRD V a Cutâneo não Oeste B L. difuso de 
grandes céulas B 

Linfoma Cutâneo 149 

13 8 Fêmea Akita IV b Multicêntrico não Noroeste B L. difuso de 
grandes células B 

Hiperplasia 57 

14 5 Macho Poodle IV b Cutâneo sim Pampulha EP L. difuso de 
grandes células 

Linfoma cutâneo 6 

15 12 Fêmea Cocker V b Multicêntrico não Noroeste B L. difuso de 
grandes células B 

Linfoma de grandes 
linfócitos 

2 

16 10 Fêmea SRD V a Cutâneo não Oeste B Neoplasia de 
células redondas 

Linfoma cutâneo 149 
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17 8 Macho B.francês III b Multicêntrico não Noroeste B L. B rico em células 
T 

Linfoma de grandes 
linfócitos 

6 

18 4 Fêmea SRD I b Cutâneo não Oeste B L. difuso de 
grandes células B 

Linfoma cutâneo 72 

19 8 Fêmea SRD V b Cutâneo sim Grande 

Bh 

B L. difuso de 

grandes células B 

Linfoma de 

pequenos linfócitos 

28 

20 11 Macho Pitbull I b Cutâneo sim Grande 
Bh 

EP L. de pequenas 
células 

Neoplasias células 
redondas 

7 

21 12 Macho P.Belga IV b Multicêntrico sim Noroeste B L. B rico em células 
T 

Sugestivo Linfoma 3 

22 10 Macho Golden II a Indolente não Centro 
Sul 

T L. de zona T L. de intermediários 
linfócitos 

155 

23 5 Fêmea Rottweiler V b Multicêntrico não Noroeste EP L. difuso de 

grandes células 

L. de intermediários 

e grandes linfócitos 

166 

24 6 Fêmea P.Belga III a Multicêntrico sim Leste B L.linfoblástico L. de intermediários 
e grandes linfócitos 

92 

25 16 Fêmea SRD IV b Cutâneo sim Grande 
Bh 

T L.linfoblástico Linfoma de grandes 
linfócitos 

17 


