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Linfoma	 está	 entre	 as	 neoplasias	 mais	 diagnosticadas	 em	 animais	 de	
companhia	 e	 é	 uma	 das	 mais	 sujeitas	 a	 tratamento	 oncológico.	 	 Atualmente,	
linfoma	 deixou	 de	 ser	 um	 diagnóstico	 de	 uma	 só	 palavra,	 reconhecendo-se	 a	
existência	 de	 várias	 classificações	 que	 traduzem	 variados	 tipos	 histológicos,	
padrões	 imunofenotípicos	 e	 moleculares,	 potencialmente	 associados	 a	
apresentações	 clínicas	 e	 prognósticos	 distintos,	 que	 condicionam	 esquemas	
terapêuticos	diversos.1,2	

Apesar	da	classificação	dos	linfomas	idealmente	obedecer	a	um	protocolo	
que	 engloba	 a	 análise	 citológica,	 histológica	 e	 imunofenotípica,	 a	 realidade	
veterinária,	 principalmente	 em	 Portugal,	 é	 que	 os	 tutores	 nem	 sempre	 podem	
suportar	os	custos	de	um	extenso	painel	diagnóstico.	Em	outros	casos,	a	urgência	
no	 início	 do	 tratamento	 não	 permite	 a	 espera	 por	meios	 de	 diagnósticos	mais	
morosos,	 ou	 o	 animal	 não	 está	 em	 condições	 de	 ser	 submetido	 a	 uma	 cirurgia	
para	obtenção	de	material	para	histopatologia.	Nessas	situações,	o	único	material	
disponível	para	diagnóstico	são	as	lâminas	de	citologia,	na	maior	parte	dos	casos	
já	 coradas.	 Assim	 sendo,	 torna-se	 desejável	 que	 a	 partir	 destas	 amostras	 se	
consiga	tirar	o	máximo	de	informação	diagnóstica,	nomeadamente,	recorrendo	à	
aplicação	de	imunocitoquímica(ICQ).	

A	 ICQ	 é	 um	 exame	 de	 imunofenotipagem	 que	 se	 baseia	 na	 detecção	
microscópica	 de	 antigénios	 celulares	 –	 característicos	 de	 cada	 tipo	 de	 tecido	 -		
através	do	uso	de	anticorpos	específicos,	numa	lâmina	de	citologia.	Deste	modo,	
é	 possível	 distinguir	 ao	 microscópio	 “famílias”	 de	 diferentes	 células,	 que	
morfologicamente	 são	 indistinguíveis.	O	 seu	uso	 é	 uma	 importante	 ferramenta	
auxiliar	 à	 citologia,	 aumentando	 a	 acuidade	 diagnóstica	 de	 diferentes	 tipos	 de	
tumores.3	No	 caso	 dos	 linfomas,	 a	 ICQ	 pode	 ser	 usada	 para	 a	 identificação	 do	
fenótipo	celular:	B	ou	T	(tipificação).	

Enquanto	em	medicina	humana	a	 ICQ	é	 já	parte	 integrante	da	rotina	do	
diagnóstico	 citológico,	 em	medicina	 veterinária	 esta	 técnica	 tem-se	 expandido	
apenas	 recentemente,	 tendo	 sido	 publicado	 em	 2016	 o	 primeiro	 consenso	
relativo	 o	 seu	 uso.4	 Contudo,	 a	 imunofenotipagem	 em	 lâminas	 citológicas	 já	
coradas,	 uma	 técnica	 potencialmente	 útil	 em	 veterinária	 pela	 dificuldade	 que	
muitas	vezes	acarreta	a	realização	de	uma	nova	punção,	é	realizada	apenas	em	
poucos	laboratórios.		

A	 ICQ	 pode	 ser	 efectuada	 em	 diferentes	 tipos	 de	 amostras,	 desde	
aspirados	 de	 lesões	 sólidas	 como	 linfonodos,	 órgãos	 internos	 ou	 nódulos	
cutâneos,	 a	 vários	 tipos	 de	 lesões	 esfoliativas,	 como	 derrames	 cavitários	 ou	
lavagens,	podendo	o	material	ser	processado	em	esfregaço,	citocentrifugação	ou	
citobloco.4,5	Além	da	utilidade	no	diagnóstico	e	classificação	dos	linfomas,	a	ICQ	
pode	 também	 ser	 utilizada	 para	 a	 identificação	 de	 uma	miríade	 de	 neoplasias	
como	 carcinomas,	 sarcomas,	 melanomas,	 neoplasias	 histiocíticas	 ou	
plasmocitárias.4	



Nesta	apresentação,	irá	ser	discutido	o	uso,	vantagens	e	limitações	da	ICQ	
enquanto	 ferramenta	 de	 tipificação	 de	 linfomas	 em	 cães,	 aplicada	 nas	 lâminas	
citológicas	 já	 coradas,	 sem	 necessidade	 de	 novas	 punções	 ou	 posteriores	
cirurgias,	nem	procedimentos	especiais	de	colheita	ou	processamento.	
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