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As alterações nodais, esplênicas e tímicas são comumente observadas em uma miríade 

de doenças neoplásicas, inflamatórias e distúrbios hemodinâmicos. A análise citopatológica 

desses órgãos é rápida, facilmente exequível, minimamente invasiva, com baixo custo e mí-

nimas complicações. Ela é capaz de fornecer informações relevantes para diagnóstico, trata-

mento e prognóstico. 

Conceitualmente, linfonodos, baço, timo e medula óssea são divididos em órgãos linfoi-

des primários e secundários. O timo e a medula óssea estão no grupo dos primários. Os 

linfonodos, o baço, as placas de Peyer, os tecidos linfoides associados às mucosas (MALT, 

BALT, NALT) e as tonsilas, no dos secundários. Todos são suscetíveis a uma ampla gama de 

alterações hiperplásicas, displásicas e neoplásicas. Dentre as últimas, o linfoma é, sem dú-

vida, uma das mais prevalente em cães e gatos. 

O diagnóstico definitivo dos linfomas em entidades anatomoclínicas considera localiza-

ção anatômica, características histopatológicas, imuno-histoquímicas e moleculares. Entre-

tanto, no Brasil - e em grande parte do mundo -, o tratamento quimioterápico ainda é base-

ado principalmente, senão exclusivamente, no diagnóstico citopatológico. Em 2012, Regan 

RC e colaboradores publicaram um estudo mostrando que a maioria dos médicos veteriná-

rios utilizam somente a citologia como método diagnóstico definitivo para os linfomas, re-

forçando a afirmação anterior. 

A pesquisa, conduzida na reunião anual da Veterinary Cancer Society em 2009, contou com 

a participação de 110 médicos-veterinários certificados e não certificados em oncologia. Em 

outro estudo, desta feita uma revisão sistemática, Marconato L e colaboradores (2017) com-

pilaram e analisaram 63 artigos com dados relativos a diagnóstico, estadiamento clínico e 

avaliação da resposta clínica ao tratamento em cães com linfoma multicêntrico. Curiosa-

mente, quase 20% dos trabalhos analisados utilizavam somente a citologia como método 

diagnóstico definitivo. 

Segundo Comazzi S e colaboradores (2014), durante o primeiro encontro do Grupo de 

Estudo Europeu para os Linfomas Caninos, Frédérique Ponce advogou a favor do uso da 

citologia como método diagnóstico para os linfomas, destacando a facilidade de execução e 

o custo. O autor classificou como boa a concordância cito-histológica nos linfomas difusos 
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de grandes células B, linfomas de zona marginal, linfomas de zona T, linfomas periféricos 

de células T (alto grau) e linfomas linfoblástico. 

No mesmo trabalho, Marconato L e colaboradores (2017) definem diretrizes básicas rela-

cionadas ao: 1) diagnóstico; 2) estadiamento clínico; e 3) critérios para a avaliação da resposta 

ao tratamento. Em todas as fases, a citologia tem papel fundamental, a saber: 1) “O diagnós-

tico dos linfomas deve ser baseado na classificação da OMS e/ou citologia associada à cito-

metria de fluxo para definição do imunofenótipo e subtipo morfológico, dentro dos limites 

de cada modalidade diagnóstica”; 2) “previamente à implementação do protocolo de trata-

mento, os pacientes devem ser submetidos à punção hepática e esplênica para análise cito-

lógica”. A adição da citologia hepatoesplênica pode causar migração de estadio clínico na 

dependência de acometimento de um ou de ambos os órgãos (quadro 1); 3) “Punção nodal 

e análise citológica mensal no primeiro ano pós-diagnóstico; punção nodal e análise citoló-

gica bimestral, a partir de um ano pós-diagnóstico. Confirmação de recidiva pela citologia 

ou histopatologia”. 

 

 
Quadro 1 – Sistema de estadiamento dos linfomas caninos, segundo a OMS (Flory AB e 

colaboradores, 2007) 

Estádio Critério 

I Linfonodo, apenas um 

II Linfonodos regionais, de um lado do diafragma 

III Linfonodos, generalizado 

IV Fígado e/ou baço; pode incluir estádios I a III 

V 
Sangue, medula óssea ou outro sistema/órgão, ou todos (ex. intestino, 

pulmão, efusão neoplásica); pode incluir estádios I a IV 

 



10 

 

 

CAPÍTULO 6 
 

 

 

LINFOMAS 
 

 

 



 

 

 

Linfomas nodais e esplênicos 

 

Linfoma linfoblástico (LL-T e LL-B) 

 

Os linfomas linfoblásticos são malignidades linfoides originárias de precursores linfoides 

T ou B, correspondendo a <1% dos linfomas em gatos e 1% (LL-T) a 3% (LL-B) em cães. O 

acometimento de outros órgãos e sítios anatômicos, incluindo o mediastino e o fígado, pode 

ocorrer nas fases mais avançadas da doença. De acordo com Meuten D e colaboradores 

(2017), o termo linfoblástico é usado imprecisamente por patologistas veterinários não espe-

cialistas em hematopatologia para se referir a linfócitos grandes e imaturos (“blastos”) com 

núcleos grandes e nucléolos evidentes. Os linfomas compostos por células grandes são lin-

fomas de grandes células, e não linfomas linfoblásticos. 

De acordo com Valli VE e colaboradores (2013), o reconhecimento dos linfomas linfoblás-

ticos em amostras citológicas não é difícil, considerando principalmente o padrão de croma-

tina e outras características nucleares descritas a seguir. Os linfomas linfoblásticos são com-

postos por células intermediárias (diâmetro nuclear=1,5 eritrócitos), com citoplasma escasso 

e moderadamente basofílico, heterocromatina fina, homogênea e dispersa, ausência de he-

terocromatina grosseira, nucléolos indistintos em grande parte das células e núcleos redon-

dos com contornos regulares (não convolutos) ou com clivagens (convolutos). A cromatina 

pode assumir um padrão cribiforme em alguns casos. O índice mitótico é alto, atingindo até 

15 mitoses por campo de 400X em cortes histológicos. Não há ponto de corte referente ao 

índice mitótico em amostras citológicas. A despeito do alto índice mitótico e apoptótico, a 

presença de corpos tingíveis é extremamente incomum. 

 

 

Linfoma de zona T (LZT) 

(Figura 4 e Fotomicrografia 29) 

 

Os linfomas de zona T, classificados por Fournel-Fleury como “linfoma de pequenas cé-

lulas claras”, consistem em proliferação clonal e nodular de linfócitos paracorticais T, CD45. 



 

Segundo alguns estudos, o LZT representa 16-62% dos linfomas indolentes em cães. O LZT 

apresenta maior prevalência em cães com idade média de 10 anos - principalmente da raça 

Labrador Retriever -, sugerindo predisposição genética. O LZT é raro em gatos. 

Os pacientes exibem linfoadenomegalia regional ou generalizada. Embora primaria-

mente nodais, alguns relatos descrevem acometimento secundário do sangue periférico 

(com ou sem linfocitose por células claras) e/ou comprometimento de medula óssea. Curio-

samente, não há diferença no prognóstico. 

Em termos citológicos, os linfomas de zona T são caracterizados por predomínio de célu-

las pequenas a intermediárias, núcleos regulares a irregulares (i.e. com clivagens superfici-

ais), citoplasma unipolar pálido com aspecto de “espelho de mão”. O índice mitótico é baixo, 

com figuras de mitoses virtualmente ausentes em amostras citológicas. Valli VE e colabora-

dores (2013) sugerem que o aspecto citomorfológico do LZT é altamente específico em amos-

tras citológicas obtidas por punção.  

 



 

 

Figura 4 e fotomicrografia 29: Linfonodo, cão, linfoma de zona T. A) Esquema nodal; B) Predomínio 

de linfócitos pequenos a intermediários com profundas clivagens. O aspecto “em espelho de mão” não 

é observado em amostras de biópsia, HE, 400X; C) Expansão das zonas T com deslocamento excêntrico 

dos folículos linfóides ou zonas do manto colapsadas, HE, 400X; D) Linfoma de zona T (LZT). Predomí-

nio de linfócitos pequenos a intermediários em “espelho de mão”, Panótico Rápido®, 400 


