
 

 

 

COMPROMETIMENTO COM OS ANIMAIS, 

RESPEITO POR QUEM OS AMA. 

 

CITOLOGIA CLÍNICA  
O exame citológico é uma das grandes ferramentas para auxiliar o médico veterinário no 
diagnóstico, prognóstico e na tomada de decisões frente a casos clínicos.  

A citologia oferece inúmeras vantagens, uma vez que as técnicas de obtenção do material são 
muito simples, de baixo custo e muitas vezes proporciona resposta diagnóstica rápida, porém 
como toda técnica, nem sempre o parecer é definitivo.  

A grande maioria dos exames citológicos deve ser confirmada por exame histopatológico, devido 
à possibilidade do material colhido ser pouco representativo e também há restrições quanto à 
avaliação prognóstica, pois tal exame avalia somente as características de células isoladas ou 
em blocos, ao passo que o exame histopatológico permite avaliar a arquitetura do tecido como 
um todo, ou seja, a inter-relação entre células, demonstrando grau de invasividade e avaliação 
de margens cirúrgicas, para exemplificar: obtenção de amostra somente do componente 
inflamatório de uma neoplasia infectada por bactérias.  

Há três grandes modalidades de obtenção de material para exame citológico:  

Citologia Esfoliativa: 

Consiste em remover as células mais superficiais da lesão através de esfoliação (raspagem), 
sendo indicada para avaliação do processo de maturação (diferenciação) de epitélios, para 
caracterização de tipos de exsudatos ou para visualização de agentes infecciosos ou mesmo 
parasitários. Esta técnica é usada, por exemplo, na determinação da fase do ciclo estral de 
cadelas, de processos inflamatórios uterinos, habronemoses, etc.  

Citologia por Decalque ("imprint"): 

Tal modalidade também baseia-se na remoção de células superficiais de uma lesão ou da 
superfície de corte de um órgão, através do contado da superfície em questão com a de uma 
lâmina de microscopia. É uma técnica muito utilizada em sala de necrópsia para confirmação 
diagnóstica de suspeitas levantadas à macroscopia, com resposta rápida.  

Citologia Aspirativa por Agulha Fina: 

Neste método há remoção das células da lesão pela avulsão promovida através da utilização de 
uma agulha fina (30 mm x 0,7 mm ou 22G). Com esta técnica podemos obter células de vários 
planos do tecido. 

 



A citologia aspirativa por agulha fina é, sem dúvida, mais interessante que as técnicas 
anteriores, pois recolhe material muito mais representativo de lesões profundas.  

 

Devemos seguir algumas regras básicas para obtenção de bons resultados através da citologia: 

Histórico detalhado:  

Estas informações são muito importantes, pois indicam o tempo de instalação do processo, 
como foi o início da lesão, etc.... Estes dados são muitas vezes fundamentais para determinação 
de diagnósticos diferenciais ou para comentários relativos aos possíveis diagnósticos.  

Descrição da lesão:  

Uma boa descrição da lesão, como localização precisa do processo e tipo de lesão (nodular, 
ulcerativa, etc.), auxilia sobejamente o sucesso diagnóstico e permite correlacionar achados 
citológicos com a lesão macroscópica;  

Técnica de colheita:  

Este é um dos passos mais importantes para realização da citologia diagnóstica e 
freqüentemente desconhecido. Uma técnica de colheita inadequada pode impedir a conclusão do 
caso, pois a amostra colhida deve necessariamente possuir células características da lesão em 
questão.  

Extensões adequadas:  

No exame citológico as extensões devem ser feitas seguindo-se os seguites cuidados:  

a) não comprima o material - especialmente no caso de suspeitas de tumores, pois as células 
neoplásicas são muito frágeis;  

b) produza extensões delgadas, evitando sobreposição de várias camadas de células, pois a 
sobreposição impossibilita a coloração e visualização adequada do material;  

c) No caso de extensões que serão coradas por corantes hematológicos, desidrate o material, 
por movimentação ao ar (abane), o mais rápido possível. Não guarde as lâminas úmidas, pois 
isto causa degeneração celular inviabilizando o resultado.  

 

Técnica de obtenção de material por Citologia Aspirativa com agulha fina:  

Material Necessário: 

a) Anti-séptico; 

b) Seringa plástica descartável de 10 a 20 ml; 

c) Agulhas 30 mm x 0,7 mm ou 22 G; 

d) Lâminas para microscopia limpas e desengorduradas com álcool; 

e) Porta lâminas; 

f) Ficha de solicitação de exames.  



 

Preparo do paciente: 

Tratando-se de lesões palpáveis não há necessidade de preparos especiais para o paciente, 
sendo a antissepsia o único procedimento necessário.  

Lembre-se que a antissepsia é um processo requerido na citologia aspirativa e deve ser 
ponderado na citologia por esfoliação, pois se deseja-se visualizar o tipo de exsudato ou agente 
infeccioso, estes poderão ser removidos durante a limpeza do local.  

Em muitos casos de suspeita de neoplasias ou processos inflamatórios crônicos não há 
necessidade de sedação uma vez que os pacientes freqüentemente não demonstram qualquer 
incômodo durante ou após o procedimento. A dor pode ocorrer nos processos inflamatórios 
agudos, onde os anestésicos locais não surtem efeito e como a técnica para obtenção do 
material é relativamente rápida, geralmente uma contenção física eficaz traz ótimos resultados.  

 

Obtenção do material: 

A. Realize a contenção física do paciente de maneira adequada e promova a antissepsia; 

B. Acople a agulha à seringa; 

C. Fixe a lesão com os dedos indicador e médio; 

D. Mantenha o êmbolo da seringa na posição ZERO. 

E. Introduza a agulha na lesão; 

 

F. Promova uma forte pressão negativa no interior da seringa e mantenha-a;  

G. Promova com a agulha movimentos de "vai e vem" na lesão e em diversos planos diferentes, 
mantendo a pressão negativa;  

 



CUIDADO: Se por acaso, a agulha sair da lesão, descarte esta agulha e recomece o 
procedimento escolhendo outro ponto para punção. ATENÇÃO: Sangue no canhão da 
agulha ou na seringa não deve ser encarado como sinônimo de boa colheita, pois 
elementos sangüíneos podem diluir as células que representam o processo.  

 

H. Solte o êmbolo da seringa desfazendo a pressão negativa;  

I. Retire a seringa e agulha da lesão;  

 

J. Desacople a agulha da seringa;  

K. Preencha a seringa de ar e acople novamente a agulha;  

 

L. Com o orifício do bisel da agulha voltado para lâmina de microscopia, empurre o êmbolo 
depositando o conteúdo contido na agulha contra esta. Faça isto na porção central ou em um 
dos quartos da lâmina;  

 

ATENÇÃO: O material contido na agulha é suficiente para o diagnóstico. A presença de 
sangue no material causa diluição da amostra, muitas vezes tornando o exame 
inconclusivo. M. Promova a extensão encostando uma lâmina extensora a 45º;  

 



N. Não estenda o material até o final da lâmina 

 


