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RESUMO 
 

A CITOPATOLOGIA COMO FERRAMENTA DIAGNÓSTICA NA ROTINA CLINICA DE PEQUENOS 
ANIMAIS 

 
A citopatologia tem sido considerada uma importante ferramenta diagnóstica na rotina clínica 

dos animais domésticos e silvestres visto ser método simples, de baixo custo e de relevância no 
diagnóstica. O exame citopatológico tem grandes vantagens pois é um exame de baixo custo, não 
necessita de aparelhos sofisticados para sua realização, é simples e rápido, e que pode estabelecer 
um diagnóstico de um quadro mórbido, é um método seguro, sem necessidade de anestesia ou 
sedação, pouco invasivo e que não apresenta riscos a vida dos pacientes e que não apresenta 
complicações futuras. Porém, também há desvantagens, como a impossibilidade de graduar as 
neoplasias e a dificuldade em emitir um prognóstico sem a avaliação da morfologia tecidual, 
principalmente no que se refere a invasibilidade de tecidos adjacentes e ao comprometimento de 
vasos linfáticos. Diante do que foi exposto conclui-se que as vantagens denotam uma técnica pouco 
invasiva, de baixo custo e aplicabilidade diagnóstica as desvantagens refletem a falta de profissionais 
qualificados, processo inflamatório concomitante que interfere o diagnóstico oncológico e limitação 
diagnóstica quando se faça necessária a avaliação da organização histológica para conclusão do 
caso.  
 
 
Palavras chaves: Citologia, oncologia, hiperplasia, processo inflamatório, romanowsky. 
Linha de pesquisa: Anatomia Patológica. 
 
     

ABSTRACT 
 

CYTOPATHOLOGY AS A DIAGNOSTIC TOOL IN THE CLINICAL ROUTINE OF SMALL ANIMALS 
 

Cytopathology has been considered an important diagnostic tool in the clinical routine of domestic and 
wild animals since it is a simple, low-cost and relevant method in the diagnosis. Cytopathological 
examination has great advantages because it is a low-cost examination, does not require 
sophisticated devices for its realization, is simple and fast, and which can establish a diagnosis of a 
morbid condition, is a safe method, without the need for anesthesia or sedation, which does not 
present risks to the lives of patients and which does not present future complications. However, there 
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are also disadvantages, such as the impossibility of graduating neoplasms and the difficulty in issuing 
a prognosis without the evaluation of tissue morphology, especially with regard to the invasibility of 
adjacent tissues and the involvement of vessels Lymph. In view of what was exposed, it is concluded 
that the advantages denote a noninvasive technique, low cost and diagnostic applicability, the 
disadvantages reflect the lack of qualified professionals, a concomitant inflammatory process that 
interferes with oncological diagnosis and diagnostic limitation when it is necessary to evaluate the 
histological organization to complete the case. 
 

Keywords: cytology, oncology, hyperplasia, inflammatory process, romanowsky. 

 

 
 1. INTRODUÇÃO  

A citopatologia é a ciência que estuda as doenças através das modificações 

celulares, considerando as suas características citoplasmáticas e nucleares, essa 

ciência surgiu através da descoberta de inúmeros conhecimentos científicos a 

respeito do desenvolvimento das doenças e também a aquisição de novas 

tecnologias, desde a invenção do microscópio óptico convencional, novas técnicas 

de coleta, processamento e coloração das amostras (DAYSE et al. 2012; LUCENA 

et al. 2011). 

O primeiro relato da aplicação da citologia como meio diagnóstico foi 

realizado na medicina humana por Julius Vogel, onde foi identificado células 

malignas em líquido de uma fístula drenada de um tumor mandibular, logo após esse 

relato surgiram vários outros casos sobre a utilização da citologia como ferramenta 

diagnóstica (LUCENA et al. 2011; MAGALHÃES et al. 2001). Mas somente na 

metade do século XX que a citologia se firmou como ciência visto às contribuições 

cientificas de George Papanicolau (ANDRÉ et al. 2012; HEISE, 2016). 

Dentro da Medicina Veterinária brasileira este método diagnóstico começou a 

ser utilizado no final da década de 90 (ROSSETTO, 2009; BORGES et al. 2016). 

A citopatologia tem sido considerada uma importante ferramenta diagnóstica 

na rotina clínica dos animais domésticos e silvestres visto ser método simples, de 

baixo custo e de relevância no diagnóstica (SUZANO et al. 2009; COWELL et al. 

2014). Contudo ainda é pouco difundida na rotina visto a escassez de profissionais 

qualificados e resistência por parte da comunidade cientifica (TEIXEIRA et al. 2012). 
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O objetivo desse trabalho foi abordar a citopatologia como ferramenta 

diagnóstica na rotina clínica de pequenos animais de forma a colocar em evidência 

suas vantagens e desvantagens. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

Diante do que se foi proposto ao abordar a citopatologia como ferramenta 

diagnóstica na rotina clínica de pequenos animais de forma a colocar em evidência 

suas vantagens e desvantagens. Foi possível observar que as vantagens denotam 

uma técnica pouco invasiva, de baixo custo e aplicabilidade diagnóstica (COWELL et 

al. 2014). Visto que não necessita de aparelhos sofisticados para sua realização, 

que pode estabelecer um diagnóstico de um quadro mórbido, não há necessidade 

de anestesia ou sedação e que se torna eficaz na diferenciação de patologias como 

neoplasias, hiperplasias, doenças inflamatórias, parasitarias e infecciosas 

(PELETEIRO et al. 2011). Todavia as desvantagens refletem a falta de profissionais 

qualificados, processo inflamatório concomitante que interfere o diagnóstico 

oncológico e limitação diagnóstica quando se faça necessária a avaliação da 

organização histológica para conclusão do caso (TEIXEIRA et al. 2010). 

   Na biopsia por agulha fina (BAF), utiliza-se uma agulha de calibre entre 25/7 

a 30/7 acoplada ou não a uma seringa, sendo essa de 10 a 20ml estéril e 

descartável (DALECK; NARDI, 2016). 

Dentro desta técnica pode ser utilizado punção aspirativa por agulha fina 

(PAAF) sendo este o método mais aconselhado para amostragem pois é com ela 

que se pode obter maior celularidade na amostra, e também a não aspiração que é 

a citologia por agulha fina (CAF) (GRANDI; NERI, 2019). A BAF é indicada para 

qualquer massa interna ou superficial, para lesões cutâneas e subcutâneas por ter 

mínima contaminação, linfonodos, coleta de fluidos e também para massas internas 

por ser um método minimamente invasivo, porém a citologia aspirativa não é 

indicada para órgãos com grande vascularização (FRANKEL 2011; MEINKOTH, et 

al. 2014). 
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A realização da punção aspirativa com agulha fina (PAAF) se baseia em 

acoplar a agulha em uma seringa estéril e descartável, logo deve-se estabilizar a 

massa com uma mão e com a  outra mão introduzir a agulha no centro da massa e 

puxar o êmbolo cerca de três quartos do volume da seringa, essa etapa pode ser 

realizada com o cito aspirador ou manualmente (MAYER, 2016). Assim é aplicada 

uma forte pressão negativa para que se tenha a aspiração através da agulha, a 

pressão deve ser mantida para que a agulha seja movida dentro da massa com um 

movimento de vai e vem repetidamente, esta pode ser redirecionada na massa em 

movimento de leque para obtenção de áreas diferentes de amostra (PELETEIRO et 

al.2011). 

Após a amostragem de várias áreas a pressão negativa é liberada e a agulha 

é retirada da massa e da pele, então a agulha é removida da seringa e o ar é 

aspirado para o interior da seringa, em seguida a agulha é recolocada na seringa e 

então a amostra presente no barril e no centro da agulha e expelida rapidamente 

para uma lâmina de vidro, pressionando rapidamente o êmbolo (MEINKOTH, et.al 

2014). 

 

 

                              Figura 1 - Punção aspirativa por agulha fina 

                                Fonte: site Saúde animal 
 

A citologia não aspirativa é parecida com PAAF exceto que nenhuma pressão 

negativa é aplicada no momento em que é realizado a coleta, a agulha já é 

introduzida na massa com a seringa contendo ar, os mesmos movimentos são 
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realizados e após retirar a agulha da massa os mesmos procedimentos são 

efetuados (MEINKOTH, et al. 2014).  

 

                                             Figura 2 – citologia por agulha 
                                             fina não aspirativa (CAF).                                                            

                                             Fonte: Prof ª Camila Neri Barra 

 

Depois da coleta a amostra, deve-se fazer um procedimento chamado 

“Squash” que consiste em espalhar a amostra pela lâmina para que esta seja corada 

e encaminhada para avaliação (MAYER, 2016). 

 O “Squash” consiste em expelir a amostra em uma extremidade da lâmina de 

vidro limpa, e então uma segunda lâmina de vidro (espalhador), é colocada sobre a 

que contém a amostra, na extremidade em que esta se situa, e na perpendicular da 

mesma, é esticado o espalhador em todo o comprimento da inferior, assim 

espalhando o conteúdo em sua superfície, deve atentar em não por muita pressão 

no momento da realização da técnica para que não se tenha rompimento das células 

(PELETEIRO, 2011). 

 

     Figura 3 – técnica de Squash  
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     Fonte: Diagnostic cytology and hematology of the dog and cat. 
 

O imprint é a obtenção de células superficiais, o procedimento consiste em 

encostar uma lâmina limpa na superfície da lesão, podendo ser um nódulo ulcerado, 

uma superfície de corte proveniente de um material cirúrgico ou necroscópico. As 

vantagens dessa técnica são que com ela se tem boa preservação da morfologia 

celular e também com ela pode-se ter rápida avaliação da presença de bactérias e 

fungos (MEINKOTH, et al. 2014). 

Porém o imprint tem suas limitações como grande chance de contaminação 

secundária, também apresenta baixa obtenção de população celular não sendo 

indicada para alguns tipos de neoplasias, o que não refletem na lesão principal 

(FERREIRA, 2015).   

 

                            

 

 

 

                           Figura 4 - técnica de imprint, lâmina  

                                           colocada em lesão exsudativa 

                                           Fonte: Canine and feline skin cytology. 
 

A técnica do swab ou escarificação consiste em esfregar um instrumento 

com extremidade sem corte na lesão (costa do bisturi) para obter a amostra, no caso 

de lesões superficiais  antes deve-se colocar óleo mineral na área em que será 

realizada a raspagem para retirar debris e deixar a coleta do material mais fácil 

(HNILICA, 2012). 
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Deve-se realizar a raspagem fazendo com que a amostra seja depositada 

em uma lâmina, este método é indicado para lesões com margens eminentes; região 

auricular; trajetos fistulosos; identificação de agente infecciosos como fungos, 

bactérias; ácaros; locais de difícil acesso; onde não se consegue realizar a PAAF, e 

em citologias vaginais e oculares (PAGNONCELLI, 2011; VENANCIO, 2012). 

 

                                  Figura 5 - Realização da técnica de swab com o lado  
                                  sem corte do bisturi 

                   fonte: livro de dermatologia de pequenos 
                   animais, atlas colorido e guia terapêutico. 
 

Após a obtenção das amostras estas devem ser depositas em lâminas 

fixadas e coradas para serem examinadas através da microscopia óptica, e os 

corantes usados dependem do que seja a suspeita da lesão, existem variedades de 

corantes, uns usados mais rotineiramente como o panóptico rápido (romanovsky), ou 

outros mais específicos (AZEVADO, 2009; MAYER, 2016).  

As considerações aqui apresentadas não podem ser generalizadas, contudo 

inferem às conclusões do tema proposto diante da literatura abordada. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do que se foi proposto ao abordar a citopatologia como ferramenta 

diagnóstica na rotina clínica de pequenos animais de forma a colocar em evidência 

suas vantagens e desvantagens. Foi possível concluir que as vantagens denotam 

uma técnica pouco invasiva, de baixo custo e aplicabilidade diagnóstica. 

As desvantagens refletem a falta de profissionais qualificados, processo 

inflamatório concomitante que interfere o diagnóstico oncológico e limitação 
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diagnóstica quando se faça necessária a avaliação da organização histológica para 

conclusão do caso.  
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