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O exame citopatológico vem crescendo

devido à simplicidade e rapidez na coleta e

confiabilidade dos resultados. A qualidade

da amostra é um fator crucial para um bom

diagnóstico, sendo que uma amostra

erroneamente coletada e processada pode

resultar em diagnóstico inconclusivo ou

equivocado. Uma das maneiras de

aumentar a porcentagem de sucesso das

análises citológicas é por meio de uma

adequada técnica de concentração das

amostras.

Introdução

Comparar métodos de concentração da

celularidade de amostras provenientes de

líquidos corporais que apresentam baixo

custo e não exigem equipamentos auxiliares

e indicar a(s) melhor(es) técnica(s) a serem

utilizadas na rotina de atendimento clínico.

Figura 1. Imagens demonstrativas da aparência das

lâminas após serem processadas e coradas com

Panótico®. a, esfregaço simples. b, esfregaço

interrompido. c, decantação. d, decantação com auxílio

de filtro de papel. e, centrifugação.

Pode-se afirmar que a decantação com auxílio

do filtro de papel foi a técnica mais eficiente

em concentrar as amostras, sendo capaz de se

igualar à centrifugação e, algumas vezes, até

superá-la.

Material e Métodos

Resultados Conclusões

Objetivos

Foram avaliados líquidos corpóreos de 23

animais provenientes do Hospital

Veterinário da FMVZ-USP. Esses líquidos

foram submetidos aos diferentes métodos

de processamento: esfregaço simples,

esfregaço interrompido, decantação em

seringa, decantação com auxílio de filtro de

papel e centrifugação, e posteriormente

coradas com Panótico® (Figura 1).

Foram processadas amostras de líquidos

corpóreos de diferentes espécies

domésticas. A comparação entre as

técnicas foi realizada por contagem de

células nucleadas em cinco campos

aleatórios, no aumento de 400 vezes, em

microscópio óptico. A partir da contagem,

foi realizado teste de ANOVA em cada

amostra e, em seguida, o teste de Tukey,

para determinação do método de

concentração mais eficiente.

Neste teste, seis amostras apresentaram

médias da técnica de decantação com

auxílio de filtro de papel superiores a todas

as outras; outras seis apresentaram médias

iguais entre a centrifugação e a decantação

com auxílio do filtro de papel (Figura 2) e

superiores às demais.

Figura 2. Montagem do aparato de decantação com

auxílio de filtro de papel. a) componentes do aparato:

lâmina de vidro, duas tiras de filtro de papel com um

círculo no centro, quatro prendedores de papel e um

cilindro de seringa cortado. b) aparato montado. Fonte:

arquivo pessoal.


