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RESUMO
Efusões  cavitárias  podem  ser  caracterizadas  como  um  acúmulo  de  líquido  em
cavidades (pleural, pericárdica e peritoneal) e acontecem com frequência na clínica
veterinária de pequenos animais, geralmente em decorrência de variadas causas
etiológicas, dentre elas as neoplásias. O aumento de líquido em alguma cavidade
não é considerado uma doença em si, mas sim o indicativo de algum processo que
está  dificultando  ou  atrapalhando  o  mecanismo  de  formação  e  remoção  destes
líquidos  das  cavidades.  No  que  diz  respeito  às  neoplasias,  estas  podem  ser
classificadas como um crescimento e proliferação anormal de células com origem
em  tecidos  normais  que,  após  sofrerem  mutações  genéticas  passam  a  não
desempenhar corretamente suas funções. Assim, dentre vários motivos que levam à
uma efusão neoplásica, o acúmulo de células tumorais em vasos linfáticos pode ser
citado, levando consequentemente à obstrução da linfa e o extravasamento para as
cavidades do organismo, sendo o linfoma uma das neoplasias mais comuns nas
efusões devido a facilidade de esfoliação celular. Dentre as neoplasias mais comuns
em  animais  domésticos,  o  linfoma  tem  grande  relevância  por  ser  comumente
identificado.  Para  o  diagnóstico,  comumente  orienta-se  a  realização  de  algumas
técnicas, dentre estas, a técnica de PARR, que atualmente vem ganhando destaque
por ser de alta sensibilidade e especificidade.
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DIAGNOSIS OF LYMPHOMA IN CAVITARY FLUID OF A DOG THROUGH PARR -
CASE REPORT

ABSTRACT
Cavitary  effusions  can  be  characterized  as  an  accumulation  of  fluid  in  cavities
(pleural, pericardial and peritoneal) and occur frequently in the veterinary clinic of
small animals, usually due to various etiological causes, including neoplasms. The
increase in fluid in any cavity is not considered a disease in itself,  but rather an
indication  of  some  process  that  is  hampering  or  disturbing  the  mechanism  of
formation and removal of these fluids from the cavities. With regard to neoplasms,
these can be classified as an abnormal growth and proliferation of cells originating in
normal  tissues  that,  after  undergoing  genetic  mutations,  do  not  perform  their
functions correctly. Thus, among several reasons that lead to a neoplastic effusion,
the  accumulation  of  tumor  cells  in  lymphatic  vessels  can be  cited,  consequently
leading to lymph obstruction and extravasation to the body cavities, with lymphoma
being one of the most common neoplasms in effusions due to the ease of cellular
exfoliation. Among the most common neoplasms in domestic animals, lymphoma has
great  relevance because it  is  commonly identified.  For  diagnosis,  it  is  commonly
oriented to perform some techniques, among them, the PARR technique, which is
currently gaining prominence for being of high sensitivity and specificity.
KEYWORDS: Effusions, neoplasms, PARR

INTRODUÇÃO
Caracteriza-se como efusão cavitária o acúmulo de líquido livre no interior das

cavidades pericárdica, peritoneal, e pleural em consequência de diversos processos
como, por exemplo, processos infecciosos, inflamatórios, metabólicos e fisiológicos
(STOCKHAM;  SCOTT,  2008;  RIZZI  et  al.,  2019).  Podem  ser  consideradas
manifestações  clínicas  que  ocorrem  com  frequência  na  clínica  veterinária
(BAKER;LUMSDEN, 2000; SHELLY, 2001), pois qualquer mudança no mecanismo
de  formação  e  remoção  dos  líquidos,  leva  ao  aumento  destes  nas  cavidades
(ALONSO, 2017).

O fato de identificar o acúmulo fora do normal de fluido nas cavidades não
determina  uma  doença  em  si,  mas  sugere  que  há  algum  processo  patológico
acontecendo no organismo. Estes fluidos por sua vez se acumulam como resultado
de um ou mais processos e dentre estes é possível suspeitar de neoplasias (BOHN,
2017).   Para  chegar  ao  motivo  do  aumento  de  fluidos,  a  análise  citológica  é
importante para determinar a causa e auxiliar o clínico no diagnóstico conclusivo
(MARTIN;  CORCORAN,  2006).  Os achados citológicos podem determinar  se  os
processos são inflamatórios, não inflamatórios ou neoplásicos (ALONSO, 2017).

Assim, as efusões neoplásicas ocorrem geralmente devido ao acúmulo de
células neoplásicas nos vasos linfáticos, levando a consequente obstrução da linfa e
extravasamento para cavidades corpóreas. Dentre as neoplasias mais encontradas
nas efusões, os linfomas têm grande importância, e isso ocorre geralmente devido à
facilidade de esfoliação celular (GERVÁSIO et al., 2021).

As  efusões  cavitárias  são  classificadas  em  três  categorias  considerando
concentração  de  proteína,  contagem  celular  e  visualização  microscópica:
transudatos  puros,  transudatos  modificados  e  exsudatos  (ALONSO,  2017).  As
neoplasias podem ser consideradas como um crescimento e proliferação fora do
normal  de  células  derivadas  de  tecidos  normais,  que,  após  sofrerem  mutações
genéticas  passam a  não  desempenhar  corretamente  sua  função,  resultando  em
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expansão e/ou infiltração com disseminação para diversos tecidos (NEWKIRK et al.,
2017). Dentre as maiores causas de morte em cães, as neoplasias encontram-se
entre as quatro principais descritas pela literatura (BATISTA et al., 2016).

O linfoma caracteriza-se como uma neoplasia que afeta linfócitos, se origina
em  órgãos  e  tecidos  linfoides  como  os  linfonodos  e  ainda  não  tem  etiologia
conhecida. No entanto, pode ocorrer em qualquer órgão de forma primária ou devido
à mestástases (VALLI et al., 2017). 

Para a obtenção do diagnóstico de linfomas, o mais indicado é a realização
de  análises  citológicas  e  histopatológicas.  No  entanto,  outras  técnicas  como  a
imuno-histoquímica  também  são  indicadas,  podendo  informar  a  qual  linhagem
linfoide  pertence  a  neoplasia  (linfócitos  B,  T ou  Natural  Killer)  (BOES;DURHAM,
2017). Em cães, frequentemente a incidência de linfomas que acometem células B é
maior que aqueles que afetam células T (PONCE et al., 2010).

A classificação deste tipo de neoplasia atualmente, pode ser dada de acordo
com a Organização Mundial de Saúde (OMS) embasada nos critérios histológicos da
Revised  European-American  Classification  of  Lymphoid  Neoplasms  (REAL)  que
considera por exemplo a morfologia celular, a topografia tumoral, as características
genéticas e o imuno-fenótipo dos tumores, além do curso clínico da doença (VALLI
et al., 2017).

Atualmente,  técnicas baseadas em diagnóstico molecular,  como PCR para
rearranjo do receptor de antígeno (PARR) vem ganhando cada vez mais importância
devido as vantagens que oferecem sobre as técnicas convencionais, tanto para o
diagnóstico  como  para  o  tratamento.  Esta  técnica  pode  ser  considerada  como
método alternativo no diagnóstico de linfomas e é utilizada quando o diagnóstico não
pode ser concluído mediante técnicas mais utilizadas. Tal técnica, que apresenta
sensibilidade de 70 a 90% para cães, consiste na amplificação do gene que codifica
a região variável da célula T e o receptor de imunoglobulina, possibilitando então a
detecção de populações de linfócitos clonais.  Esta técnica possibilita identificar se
há ou não a presença de clonalidade em populações de linfócitos B ou T suspeitos
de serem neoplásicos (VAIL et al. 2020; MELÉNDEZ ;PASTOR, 2017).

O presente  trabalho  teve  como objetivo  relatar  a  utilização  da  técnica  de
diagnóstico para doenças neoplásicas (PARR) em especial  para o linfoma como
análise  complementar  para  obtenção  do  diagnóstico  confirmatório  para  tal,
apontando  assim  a  efetividade  para  diagnosticar  neoplasias  como  esta,
possibilitando  a  resolução  desse  caso  e  permitindo  a  instituição  do  tratamento
adequado para o animal.

RELATO DE CASO
Foi recebido, no laboratório de patologia clínica ABVet Medicina Veterinária

Diagnóstica (Guaíra, São Paulo, Brasil), no dia 19 de agosto de 2021, um tubo de
coleta  com  EDTA contendo  5  mililitros  de  uma  amostra  de  efusão  pericárdica
refrigerada a 4°c, de um canino, do sexo feminino, da raça Maltês, com nove anos
de idade. A suspeita clínica da médica veterinária solicitante era de que a presença
do líquido cavitário estivesse relacionada a alguma neoplasia. Uma vez que, durante
a anamnese,  o animal  apresentou alterações durante a auscultação. Exames de
imagem do coração foram realizados não sendo observada nenhuma alteração.

A análise físico-química da amostra demonstrou que a mesma apresentava
coloração palha e aspecto levemente turvo, proteínas 2.2 g/dL, densidade 1.018, e
presença  de  glicose  (+1).  Para  avaliação  citológica,  foram  confeccionadas  oito
lâminas a partir de centrifugação da amostra. No preparado citológico foi observada
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baixa celularidade, e a composição da amostra era predominantemente de linfócitos
(78%),  células  mesoteliais  com  características  de  reatividade  (10%),  neutrófilos
íntegros (7%) e macrófagos (5%). A população de linfócitos era predominantemente
madura,  mas  foi  observada  também população  imatura  apresentando  cromatina
grosseira e nucléolos únicos, e alguns com aumento da relação núcleo-citoplasma
(Figura 1). 

No que diz respeito as células mesoteliais, as mesmas possuíam citoplasma
azurofílico com franjados róseos e a nível nuclear apresentavam também bi, tri  e
multinucleações. Além disso, pela análise citológica também foi possível observar ao
fundo  macrófagos  em  atividade  eritro  e  leucofagocitária.  Não  foram observados
agentes infecciosos nas preparações realizadas. Assim, o resultado da análise foi
compatível com transudato modificado.

FIGURA 1. Imagem da Lâmina da citologia da efusão
pericárdica, evidenciando população de linfócitos.

                          Fonte: Laboratório AB Vet Medicina Veterinária Diagnóstica (2021)

Após o resultado do exame citológico do líquido e com a suspeita de linfoma,
o laboratório sugeriu a realização de outra técnica para confirmação do diagnóstico,
pois, embora houvesse a suspeita de linfoma, o animal não apresentava alterações
em linfonodos ou outros órgãos, alterações estas que são comumente encontradas
em linfomas.

Devido à ausência de alterações nos linfonodos e também devido ao fato da
análise citológica da amostra não ser indicativa de realização de Punção Aspirativa
por Agulha Fina (PAAF) (método bastante comum para avaliação de alterações em
linfonodos, para posterior avaliação citológica), no dia 4 de setembro de 2021, foram
enviadas  para  outro  laboratório,  quatro  lâminas  da  efusão  pericárdica  para
realização  de  outro  método  diagnóstico,  o  qual  é  possível,  a  partir  da
imunofenotipagem da amostra, estabelecer o diagnóstico fidedigno para linfomas.
Trata-se do método PARR (PCR for Antigen Receptor Rearrangements), exame que
permite  realizar a distinção entre linfócitos monoclonais presentes em neoplasias
linfóides  e  linfócitos  policlonais,  presentes  em  processos  reativos  e  inflamação
crônica.
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A avaliação do rearranjo clonal  baseado na amplificação de recombinação
dos receptores IgH maior, menor e TCRy das células B e T apresentou o seguinte
resultado: policlonal para TCRy, policlonal para IgH maior e clonal para IgH menor,
sugerindo  um quadro  de  linfoma de  imunofenótipo  tipo  B.  Após  o  diagnóstico,o
tratamento para linfoma foi instituído pela profissional responsável, e o animal em
questão teve uma sobrevida de três meses vindo a óbito após este período.

DISCUSSÃO
Os  linfomas  que  não  apresentam  lesões  evidentes  são  mais  dificilmente

diagnosticados  (SCHWENDENWEIN,  2017).  Muitas  vezes,  as  alterações
encontradas ao exame físico não são exclusivas da doença, o que pode levar os
profissionais  a  procurarem  testes  que  não  são  rotineiramente  empregados  no
laboratório.   

As efusões podem ocorrer de maneira secundária à neoplasia (BOHN, 2017).
Segundo Rizzi  et  al.  (2019),  se as células neoplásicas são esfoliadas dentro da
efusão,  o  diagnóstico pode ser  feito  por  citologia.  Alguns tumores como linfoma,
mastocitoma,  mesotelioma,  alguns  carcinomas,  adenocarcinomas,  e  mais
raramente,  sarcomas  podem  ser  diagnosticados  na  avaliação  citológica.  Os
linfomas,  em análises citológicas de efusões,  geralmente apresentam um grande
número de linfócitos imaturos (linfoblastos) (RIZZI et al., 2019).

No caso em questão, a maior parte da população de linfócitos era madura, o
que  não  permitiu  diagnosticar  a  patologia,  embora  também  houvesse  uma
população de linfoblastos presente. Por outro lado, em um trabalho anterior foram
relatados  três  casos  de  linfomas  cardíacos  em  cães,  a  citologia  da  efusão
pericárdica  mostrou,  nos  três  casos,  elevada  população  de  linfoblastos
monomórficos,  com  núcleos  de  cromatina  soltos,  nucléolos  evidentes,  e  figuras
aberrantes  de mitose (NORONHA  et  al., 2019),  o  que permitiu  o  diagnóstico  da
neoplasia. As alterações em citologias são encontradas com freqüência em citologia
de  líquidos  cavitários,  porém,  segundo  Rizzi  et  al. (2019),  a  ausência  destas
características na citologia não significa ausência de neoplasia.

O animal avaliado não apresentava linfonodos reativos, o que inviabilizou a
realização de coleta citológica por punção aspirativa por agulha fina (PAAF) para
diagnosticar a doença, e fez com que outras metodologias fossem consideradas. A
PAAF é um método de coleta seguido de análise citológica que tem sido empregada
no  diagnóstico  oncológico  por  ser  um  método  menos  invasivo  e  por  causar
desconforto mínimo ao paciente, e permitir a diferenciação de processos reacionais
benignos e neoplásicos,  e  apresenta boa correlação com resultados de biópsias
(SUZANO  et  al., 2010).  A aspiração por  PAAF em linfonodos caninos produzem
amostras  de  qualidade  citológica  elevada,  e  o  método  é  útil  para  diagnosticar
linfomas (KARAKISTOU  et al., 2021). Entretanto, em casos em que o número de
células tumorais for menor, este não é o método diagnóstico ideal (LAGNER et al.,
2014).

A detecção de um número pequeno de células tumorais requer exames mais
sensíveis  (LAGNER  et  al.,  2014).  Para  realizar  a  caracterização  dos  linfomas,
podem-se  considerar  características  como  localização  anatômica,  histológicas  e
imunofenotípicas (VALLI et al., 2017). Métodos moleculares foram empregados com
sucesso para o diagnóstico de pacientes com linfoma, bem como para avaliação da
doença durante e após o tratamento quimioterápico (LANA et al., 2006; YAMAZAKI
et al., 2008).
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Um exame de PCR em tempo real  com análise subseqüente da curva de
fusão foi desenvolvido e testado para detecção do rearranjo do gene do receptor de
antígeno clonal em aspirados de linfonodos de cães com linfomas de células T e B
(LAGNER  et  al., 2014).  Este método, também conhecido como PCR  for  Antigen
Receptor  Rearrangements (PARR),  avalia  o  rearranjo  clonal  baseado  na
amplificação da recombinação de receptores IgH maior e menor (linfoma tipo B) e
conjunto para detecção do lócus y do receptor de células T (TCRy para linfoma de
células T). Através deste método, foi possível detectar 100% dos casos de linfoma
do  tipo  B  em aspirados  de  linfonodos  (LANGNER  et  al., 2014),  e  também  em
amostras  fixadas  em  formalina  e  embebidas  em  parafina  por  até  10  anos
(GONÇALVES  et  al.,  2021),  demonstrando alta  sensibilidade.  De acordo com as
pesquisas realizadas na literatura até então, o mesmo método, utilizado em lâminas
de efusão pericárdica, foi capaz de diagnosticar linfoma imunofenótipo tipo B.

CONCLUSÕES
Os linfomas podem apresentar sinais clínicos evidentes, no entanto, isso pode

não ocorrer em todos os casos. Este trabalho demonstra que vias alternativas de
diagnóstico podem ser utilizadas, quando os métodos tradicionais de diagnóstico
não estão disponíveis. Diante da dificuldade de diagnosticar linfomas em um animal
sem  alterações  patológicas  relevantes,  o  diagnóstico  pela  técnica  de  PARR,
utilizando  amostras  de  efusão  cardíaca,  se  mostrou  eficaz  na  detecção  e
imunofenotipificação da doença.
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