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RESUMO 

 

 

 

SOUZA, A. S. Comparação entre técnicas de concentrações celulares para as 
análises do fluido cérebro-espinhal de cães acometidos por sinais 
neurológicos centrais. 2018. 40 f. Dissertação de (Mestrado em Biociência Animal) 
– Faculdade de Veterinária, Universidade de Cuiabá, Cuiabá, 2018. 

 

A análise clínico-laboratorial do fluido cérebro-espinhal (FCE) fornece importantes 
achados para o diagnóstico de diversas afecções, sendo fundamental para a 
determinação da conduta terapêutica a ser adota. Dentro deste contexto, a técnica 
de concentração celular para a análise da amostra é de extrema importância e 
comparar a eficiência e a qualidade do material processado por diferentes métodos é 
fundamental. Este trabalho teve o objetivo de elucidar questões técnicas na 
confiabilidade da leitura celular mediante emprego de diferentes técnicas de 
concentração celular a saber: sedimentação espontânea e centrifugação de baixa 
rotação. Foram avaliadas 229 amostras de FCE obtidos de cães de uma rotina 
hospitalar e processados pelas técnicas de sedimentação espontânea e por 
centrifugação em baixa rotação. A estatística foi realizada dentre os elementos 
leucocitários contados com as técnicas comparadas de CBR e SE e, a técnica de SE 
se apresentou como a melhor metodologia de concentração para as análises, devido 
a preservação da morfologia celular dos leucócitos, em especial do 
polimorfonucleares (PMN). Dessa forma, a rotina para as análises dos FCE precisa 
ser implementada adotando-se a técnica de SE, para a obtenção de resultados com 
maior qualidade para o diagnóstico clínico-laboratorial. 

 

Palavras-chave: Sedimentação espontânea, Centrifugação de baixa rotação, Fluído 
cérebro-espinhal. 
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SOUZA, A. S. Comparison between cell concentration techniques for the 
analysis of cellularity the brain-spinhal fluid of dogs affected by central 
neurological signs. 2018. 40 f. Dissertation of (master’s in animal Bioscience) - 
Faculty of Veterinary Medicine, University of Cuiabá, Cuiabá, 2018. 
 

 
ABSTRACT 

 
 

Clinical-laboratory analysis of cerebrospinal fluid (CSF) provides important findings 
for the diagnosis of various conditions and is fundamental for the determination of the 
therapeutic behavior to be adopted. In this context, the technique of cell 
concentration for the analysis of the sample is of extreme importance and comparing 
the efficiency and quality of the material processed by different methods is 
fundamental. This work had the objective of elucidating technical questions in the 
reliability of the cellular reading through the use of different cell concentration 
techniques, namely: spontaneous sedimentation and low spin centrifugation. A total 
of 229 EGF samples obtained from dogs from a hospital routine and processed by 
spontaneous sedimentation and low spin centrifugation techniques were evaluated. 
The present work allowed the observation that the techniques have cellular 
differences and that the two techniques analyzed have importance in the clinical-
labotatory diagnosis, being the SE the best technique for the analysis, due to the 
preservation of the cellular morphology of the leukocytes. Thus, the routine for the 
FCE analyzes need to be implemented adopting the SE technique, in order to obtain 
results with higher quality for the clinical-laboratory diagnosis. 
 
 
Keywords: Spontaneous sedimentation, Spin-spin, Cerebrospinal fluid. 
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1 INTRODUÇÃO  
  

 

As disfunções envolvendo o sistema nervoso central (SNC) possuem extrema 

importância em Medicina Veterinária, pois, além da elevada ocorrência, são 

escassos os subsídios auxiliares no diagnóstico, prognóstico e avaliação das 

terapias empregadas. Sendo assim, a avaliação do fluido cérebro-espinhal (FCE) é 

uma das alternativas de acesso clínico ao SNC (FELDMAN, 1989; ANDERSON et 

al., 2015). 

A análise de rotina do número de células do FCE, bem como avaliação dos 

parâmetros bioquímicos podem fornecer informações que sugerem um mecanismo 

ou doença específica; onde esses parâmetros são fundamentais para o diagnóstico 

das meningoecefalomielites, tumores e acidentes vasculares hemorrágicos. Embora 

o resultado do exame do FCE possa ser em algumas situações inconclusivo, ele é 

imprescindível para diagnóstico diferencial. A interpretação precisa do exame do 

FCE é fundamental para o delineamento do diagnóstico e conduta terapêutica 

correta adotada em cada caso (GOMES et al., 2005; HULME et al., 2017).  

As técnicas de sedimentação espontânea e por centrifugação em baixa 

rotação são opções empregadas para a concentração celular do FCE. Dada à 

importância desta análise, é relevante conhecer e comparar a eficiência e a 

qualidade do material de análise que estes procedimentos fornecem (TAYLOR et al., 

2014).  

Através desta comparação, pode-se inferir a melhor metodologia a ser 

utilizada para obtenção de melhores lâminas e assim, resultados mais confiáveis. 

Neste contexto o presente estudo busca analisar qual técnica de concentração 

celular é melhor para a preservação da morfologia e integridade celular obtidas 

durante análises clínicas do FCE. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

  

2.1 FLUIDO CÉREBRO-ESPINHAL 

O FCE é produzido preponderantemente nos ventrículos cerebrais e irriga o 

sistema nervoso central (SNC) e parte do sistema nervoso periférico, 

desempenhando como funções: proteção, lubrificação, nutrição e transporte células 

de defesa. Ele protege o encéfalo durante as flutuações de pressão arterial, regula o 

ambiente químico do SNC e é um veículo para o transporte intratecal (Terlizzi et al., 

2006).  

O FCE é um fluído obtido da ultrafiltração plasmática, sendo claro e incolor, 

com baixo teor de proteína e poucas células. Íons, enzimas, proteínas e glicose, em 

taxas normais, são também encontrados no FCE normais (Lista et al., 2017).  

Em animais saudáveis, assim como em pessoas, a composição do FCE é 

mantida relativamente constante pelas várias interfaces de membrana, mas alguma 

flutuação pode ocorrer com flutuações na composição do plasma. Dessa forma, para 

a análise do FCE, há a necessidade de uma análise plasmática de algumas 

substancias para estabelecer padrões de referência (OLSSON et al., 2016).  

A análise laboratorial de rotina inclui avaliação de parâmetros como 

coloração, aspecto, pH, densidade, concentração de glicose e proteínas totais, 

assim como avaliação da celularidade (WRIGHT, 1978).  

Os padrões de referências para estas análises, segundo Chrisman (1985), 

Coles (1986), Gama (2005), e adotados atualmente são: 

 Coloração: condições de normalidade - claro e incolor, em estados 

patológicas - amarelado ou xantocrômico, evidenciando a presença de bilirrubina 

(oriundos de  hemorragias antigas, possivelmente) ou rosado a avermelhado 

(possíveis acidentes de punção); 

 Aspecto:  condições de normalidade - Transparente. FCE turvo está 

relacionado, principalmente, ao aumento da sua celularidade, mas somente quando 

a contagem global de células ultrapassa a 500 células/mL de FCE.   

 pH:  entre 7,35 e 7,45; até mesmo frente às mudanças de pH sistêmico. 
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 Concentração de Glicose: este analito está diretamente relacionada à 

concentração plasmática, representando de 60 a 80% da taxa de glicemia em cães 

normais, estando compreendida entre 40 a 80 mg/dL no FCE.  

 Proteínas totais: a albumina é a proteína majoritariamennte possui 

aproximadamente 12 a 40 mg/dL de proteína. 

 Celularidade: o FCE normalmente não apresenta hemácias, eritrócitos, 

mas em processos hemorrágicos ou na contaminação por sangue periférico, esses 

achados podem  

 A análise precisa do FCE fornece uma ampla gama de informações sobre a 

saúde neurológica do paciente demostrando boa sensibilidade para a detecção de 

doenças. As técnicas complementares de diagnóstico neurológico, associados a 

análises precisas do FCE fornecem ao clínico uma excelente ferramenta para o 

fechamento do quadro patológico do paciente (TERLIZZI, 2006). 

O procedimento de coleta do FCE (Figura 1), deve ser realizado por punção 

do espaço subaracnóideo na região do forame magno, na maioria dos casos, ou na 

cisterna lombar (COLES, 1986).  

Figura 1 - agulha para colheita de FCE, cranialmente ao polegar apoiado no tubérculo dorsal do atlas. 
 

Fonte: Gama, et al, 2009. 
 

Para tanto, é preciso que o paciente esteja anestesiado e com tubo 

endotraqueal para evitar qualquer tipo de lesão decorrente de movimentos 

inesperados e dificuldade respiratória. Há diversos protocolos para orientação das 

técnicas de punção deste material biológico. Como exemplo tem-se as técnicas 

baseadas em linhas imaginárias que consistem em posicionar a cabeça do animal 

em ângulo de 90º em relação à coluna vertebral; a seguir traça-se uma linha 
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imaginária na região entre a crista nucal, no occipital, e o processo espinhoso do 

áxis, e outra linha entre as porções craniais das asas dos atlas (COLES, 1986).  

Figura 2 - Agulha para colheita de FCE, cranialmente ao polegar apoiado no tubérculo dorsal do atlas. 
 

 

 

 

 

Fonte: Gama, et al, 2009.  

 

Com relação à celularidade do FCE, alguns autores como Wilson e Stevens 

(1977) relatam que o FCE normal não contém eritrócitos, porém uma hemorragia 

recente ou contaminação por sangue periférico durante a coleta poderá resultar na 

presença de hemácias. Em condições de normalidade e sem contaminações, o 

número total de células nucleadas geralmente não ultrapassa 8 céls/μL, dentre as 

quais são encontrados linfócitos, monócitos e macrófagos (GAMA, 2005). 

 Por outro lado, segundo Feitosa et al. (1997), em afecções, cães portadores 

de encefalite, apresentam hipercelularidade no FCE, sendo caracterizada por maior 

quantidade de leucócitos, com predomínio de: linfócitos, monócitos, macrófagos, 

eosinófilos e/ou neutrófilos. O achado de pleocitose de natureza linfocítica está 

normalmente associado com afecções virais, inflamações crônicas, tóxicas ou, ainda 

na uremia (COLES, 1986).  

Como perfil de acometimento das doenças bacterianas, há o aumento 

significativo de polimorfonucleares (PMN), dentre eles os neutrófilos sendo os mais 

frequentes, e os eosinófilos foram relatados nos casos de infecções por fungos ou 

parasitas (GOMES et al., 2005).    

Para avaliação da celularidade, dada a característica do FCE de pouca 

celularidade, faz-se necessária a utilização de técnicas de concentração celular, 

para as posteriores análises, como: técnicas de sedimentação espontânea, 

centrifugação em baixa rotação e a técnica de citocentrifugação (GOMES et al., 

2005). 
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A técnica de citometria do FCE é a contagem global das células, podendo 

utilizar a Câmara de Neubawer ou Fuchs-Rosenthal, o líquido normal é acelular, 

podendo apresentar variações normais de 0-8 células nucleadas, o aumento é 

denominado de pleocitose. A pleocitose nas meningeocefalites bacterianas 

geralmente apresenta números altos (COLES, 1984). Para a contagem diferencial de 

células é necessário um procedimento de concentração para obter células 

suficientes para a avaliação citológica (FERREIRA NETO et al., 1977). 

Sendo assim, a análise do perfil celular do FCE tem sido utilizada para 

avaliação diagnóstica de rotina dos animais com suspeita de doença neurológica, 

pois a análise do FCE tem evoluído como um componente de diagnóstico 

fundamental na avaliação das doenças que afetam o SNC em animais e humanos 

(Borghys et al., 2017). A análise de rotina em Medicina Veterinária consiste em 

avaliação visual, determinação manual da composição celular absoluta e diferencial, 

verificação da concentração de proteína, glicose, determinação do lactato, 

hemoglobina, albumina e imunoglobulina (BIENZLE, 2006). 

Para que as análises deste importante material biológico possam fornecer as 

orientações clínicas necessárias para a delimitação da doença, deve-se analisar a 

metodologia utilizada para a determinação da celularidade, neste caso, a técnicas de 

concentração celular ideais precisam ser comparadas para respaldar o diagnóstico 

estabelecido. Sendo assim, o referido trabalho propõe elucidar estas questões 

técnicas na confiabilidade da leitura celular mediante as diferentes técnicas de 

concentração celular. 

2.2 TÉCNICAS DE CONCENTRAÇÃO CELULAR PARA O FCE 

Para o processamento das amostras de FCE, algumas técnicas de 

concentração celular podem ser eleitas, dentre elas: sedimentação espontânea (SE), 

centrifugação de baixa rotação (CBR) e a citocentrifugação. 

 Rotineiramente, para a técnica de Sedimentação Espontânea, tem-se 

utilizado a câmara de sedimentação de Suta, descrita por França em 1970. A 

câmara de sedimentação de Suta é uma variante nas análises de sedimentação 

espontânea, que é realizada através de suporte de plástico transparente (Figura 3), 

em cuja parte superior há orifício, no qual é rosqueado segmento cilindro de plástico.  
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Figura 3 – Câmara de sedimentação de Suta 
 
 

 

 

 

 

Fonte: França, (1970).  

França, (1970), fez a descrição da técnica, da seguinte forma: entre e a base 

do suporte e o cilindro é colocada lâmina histológica e, sobre esta, disco de papel de 

filtro espesso com orifício circular central, tendo este orifício o mesmo diâmetro 

interno do cilindro. Depois de se colocar a lâmina e o papel de filtro em posição, o 

cilindro é rosqueado até que suas bordas prendam firmemente a borda do orifício 

interno do papel de filtro sobre a lâmina. Depois, coloca-se, pela abertura superior do 

cilindro, a amostra de FCE diretamente sobre a lâmina. É aconselhável que a 

extremidade superior do cilindro seja vedada logo depois da inserção da amostra, 

evitando que contaminantes como poeira possam prejudicar a amostra. O processo 

de sedimentação celular se inicia imediatamente, e é acelerado pela absorção da 

fase líquida pelo papel de filtro. Com esta técnica, após 15-20 minutos, a fase líquida 

será removida quase que completamente, restando sobre a lâmina apenas delgada 

camada úmida que contém as células. O cilindro é então, desrosqueado, 

cuidadosamente a lâmina da câmara é retirada, ainda com o papel de filtro sobre si. 

O papel deve ser removido a seguir e o sedimento obtido no loca da lâmina 

correspondente a o orifício do papel de filtro é submetido aos processos de fixação e 

de coloração desejados, assim como demostrado na figura 4. 
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Figura 4 - Sedimentação espontânea  

Fonte: Arquivo pessoal 
 

Na metodologia de centrifugação por baixa rotação (CBR), a concentração 

celular do FCE é realizada através da utilização de tubos de ensaio, inserindo o 

material biológico FCE e fazendo a centrifugação a 1.000 rpm por 10 minutos. Após 

este período, descartar o sobrenadante e aspirar o sedimento com a pipeta Pauster, 

colocando este material em lâminas limpas e desengorduradas, procedendo com a 

análise celular (GONÇALVES, et al, 2012). 

Na técnica de citocentrifugação, as análises citológicas de líquidos com 

baixas densidades celulares podem ser realizadas, requerendo pouco volume de 

material biológico (0,1 a 0,5 ml por lâminas), promovendo alta confiabilidade nos 

resultados obtidos. Para este procedimento, pipetar 0,5 ml da amostra no citofunil, 

previamente acoplado ao citoclipe, lâmina e ao papel absorvente. Centrifugar a 

1.200 rpm por 10 minutos.  Retirar o conjunto e desacoplar a lâmina. O uso da 

citocentrifugação do FCE, com o propósito de concentrar as células sobre a lâmina 

de microscopia, é uma maneira inovadora e eficiente de otimizar a interpretação da 

lâmina obtida pela punção deste material, podendo contribuir bastante para a 

eficácia na interpretação do diagnóstico citológico. A citocentrifugação por promover 

a concentração das células e preservar sua morfologia, facilitando a avaliação da 

lâmina, é a técnica padrão ouro para as análises do FCE (GAMA, 2005). 

Diante das explicações das técnicas acima, e, entendendo que as técnicas 

aplicadas nas amostras obtidas de FCE em cães no serviço laboratorial do HOVET 

recebem o tratamento para as análises através da concentração celular com a 

técnica de SE e de CBR, o trabalho realizado se propõe em comparar as técnicas de 

SE e CBR para pode verificar qual a efetividade de uma técnica em detrimento a 
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outra entre os possíveis achados celulares das amostras do FCE obtidas de cães 

acometidos  por sinais neurológicos centrais. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar dois métodos de concentração celular em amostras de FCE obtidas 

pela rotina clínica dos atendimentos de cães com disfunção neurológica admitidos 

no Hospital Veterinário da Universidade de Cuiabá (UNIC) – MT.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Obter conhecimentos que permitam adequar um protocolo ideal para a 

concentração celular na análise do FCE em condições que não seja 

permitido o acesso à concentração celular utilizando a citocentrífuga; 

 Comparar os métodos de concentração celular obtidos com 

sedimentação espontânea e sedimentação por centrifugação em baixa 

rotação para a análise citológica do FCE provenientes de cães 

portadores de enfermidades neurológicas; 

 Estabelecer o perfil de celularidade apresentada nas análises do FCE 

frente aos dois métodos comparados. 
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4 ARTIGO 

 

COMPARAÇÃO ENTRE TÉCNICAS DE CONCENTRAÇÕES CELULARES 
PARA A ANÁLISE DE CELULARIDADE DO FLUÍDO CÉREBRO-ESPINHAL 

DE CÃES ACOMETIDOS POR SINAIS NEUROLÓGICOS CENTRAIS 
 

RESUMO 
 

A análise clínico-laboratorial do fluido cérebro-espinhal (FCE) fornece importantes 
achados para o diagnóstico de diversas afecções, sendo fundamental para a 
determinação da conduta terapêutica a ser adota. Dentro deste contexto, a técnica 
de concentração celular para a análise da amostra é de extrema importância e 
comparar a eficiência e a qualidade do material processado por diferentes métodos é 
fundamental. Este trabalho teve o objetivo de elucidar questões técnicas na 
confiabilidade da leitura celular mediante emprego de diferentes técnicas de 
concentração celular a saber: sedimentação espontânea e centrifugação de baixa 
rotação. Foram avaliadas 229 amostras de FCE obtidos de cães de uma rotina 
hospitalar e processados pelas técnicas de sedimentação espontânea e por 
centrifugação em baixa rotação. A estatística foi realizada dentre os elementos 
leucocitários contados com as técnicas comparadas de CBR e SE e, a técnica de SE 
se apresentou como a melhor metodologia de concentração para as análises, devido 
a preservação da morfologia celular dos leucócitos, em especial do 
polimorfonucleares (PMN). Dessa forma, a rotina para as análises dos FCE precisa 
ser implementada adotando-se a técnica de SE, para a obtenção de resultados com 
maior qualidade para o diagnóstico clínico-laboratorial. 

 
 

Palavras-chave: Sedimentação espontânea, Centrifugação de baixa rotação, 
Líquido cérebro-espinhal. 
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ABSTRACT 
 
 

 
Clinical-laboratory analysis of cerebrospinal fluid (CSF) provides important findings 
for the diagnosis of various conditions and is fundamental for the determination of the 
therapeutic behavior to be adopted. In this context, the technique of cell 
concentration for the analysis of the sample is of extreme importance and comparing 
the efficiency and quality of the material processed by different methods is 
fundamental. This work had the objective of elucidating technical questions in the 
reliability of the cellular reading through the use of different cell concentration 
techniques, namely: spontaneous sedimentation and low spin centrifugation. A total 
of 229 EGF samples obtained from dogs from a hospital routine and processed by 
spontaneous sedimentation and low spin centrifugation techniques were evaluated. 
The present work allowed the observation that the techniques have cellular 
differences and that the two techniques analyzed have importance in the clinical-
labotatory diagnosis, being the SE the best technique for the analysis, due to the 
preservation of the cellular morphology of the leukocytes. Thus, the routine for the 
FCE analyzes need to be implemented adopting the SE technique, in order to obtain 
results with higher quality for the clinical-laboratory diagnosis. 
 
Keywords: Spontaneous sedimentation, Spin-spin, Cerebrospinal fluid. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

As disfunções envolvendo o sistema nervoso central (SNC) possuem extrema 

importância em Medicina Veterinária, pois, além da elevada ocorrência, são 

escassos os subsídios auxiliares no diagnóstico, prognóstico e avaliação das 

terapias empregadas. Sendo assim, a avaliação do fluido cérebro-espinhal (FCE) é 

uma das alternativas de acesso clínico ao SNC (FELDMAN, 1989, ANDERSON et 

al., 2015).  

O FCE é produzido preponderantemente nos ventrículos cerebrais e irriga o 

SNC e parte do sistema nervoso periférico, tendo função de proteção, nutrição e, 

promover defesa do sistema nervoso, transportando e colocando frente a frente 

agentes injuriantes e células e moléculas de defesa (GAMA et al., 2005).  

A conservação das referidas propriedades e funções só é possível graças às 

trocas ativas que ocorrem continuamente e que conferem o dinamismo dos 

constituintes do liquor, deste modo os constituintes liquóricos podem refletir tanto 

situações de normalidade quanto patológicas, visto que sua composição varia 

diretamente com estas diferentes situações (ANDERSON et al., 2015).  

Assim, a colheita e a análise do FCE demonstram ser meios viáveis e 

eficazes de acesso e avaliação do sistema nervoso, no que diz respeito ao 

diagnóstico e prognóstico de suas inúmeras enfermidades (HULME et al., 2017). 

A análise de rotina do número de células do FCE, bem como avaliação dos 

parâmetros bioquímicos podem fornecer informações que sugerem um mecanismo 

ou doença específica; esses parâmetros são fundamentais para diagnósticos das 

meningoecefalomielites, mas também podem ser úteis no diagnóstico de tumores e 

acidentes vasculares hemorrágicos potanto,  a interpretação precisa do exame do 

FCE é fundamental para o delineamento do diagnóstico e conduta terapêutica 

correta adotada em cada caso (GOMES et al., 2005, HULME et al., 2017).  

Com relação à celularidade do FCE, normalmente não há presença de 

eritrócitos, porém uma hemorragia recente ou contaminação por sangue periférico 

poderá resultar na presença de hemácias (WILSON; STEVENS,1977).  
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Em condições de normalidade e sem contaminações, o número total de 

células nucleadas geralmente não ultrapassa 8 céls/μL, dentre as quais são 

encontrados linfócitos, monócitos e macrófagos (FERNANDES ,1990).  

       A técnica recomendada para a concentração celular e posterior análise 

do FCE para as análises laboratoriais é a desenvolvida com a citocentrigugação. 

Porém, é importante salientar, que nem todos os serviços de rotinas laboratoriais 

contam com o emprego desta técnica para as análises, devido ao alto preço do 

equipamento. Sendo assim, as técnicas de sedimentação espontânea e por 

centrifugação em baixa rotação são opções empregadas para a concentração celular 

do FCE, representando custos acessíveis e metodologia simplicada para as 

análises. Dada à importância desta análise celular,  conhecer e comparar a 

eficiência, eficácia e a qualidade do material de análise que estes procedimentos (de 

sedimentação espontânea e centrifugação de baixa rotação) fornecem, é de extrema 

necessidade para os protocololos de análises clínicas laboratorias. Através desta 

comparação, pode-se inferir a melhor metodologia a ser utilizada para obtenção 

resultados mais confiáveis (TAYLOR et al., 2014). 

Neste contexto o presente estudo busca analisar qual técnica de 

concentração celular é melhor para a preservação da morfologia e integridade 

celular obtidas durante análises clínicas do FCE.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A população do estudo foi composta por 229 amostras de FCE proveniente de 

pacientes caninos neurológicos atendidos pela rotina do serviço de neurologia clínica 

do Hospital Escola Veterinário (HOVET) da Faculdade de Medicina Veterinária, 

Universidade de Cuiabá (UNIC). O consentimento do proprietário foi obtido em todos 

os casos através da assinatura do termo de autorização presente no prontuario do 

animal. O FCE foi colhido por médicos veterinários atendentes do HOVET, sendo o 

animal previamente tranquilizado e anestesiado.  

A pesquisa foi aprovado pelo Comite de Ética em Experimentação Animal da 

UNIC sob número de protocolo 019/2017. Este estudo não teve caráter experimental 

e só foram estudados amostras clínicas de pacientes naturalmente acometidos por 
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doença neurológica admitidos no HOVET para consulta, diagnóstico e tratamento 

por Veterinários Residentes sob supervisão de professores de Medicina Veterinária 

da UNIC.  

Foram incluídos no estudo apenas pacientes cuja análise de FCE foi indicada 

pela rotina médica e o proprietário autorizou e assinou o termo de anestesia. Todos 

os procedimentos estavam em consonância com a resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde, de forma a minimizar o estresse dos animais. Os animais 

incluídos neste experimento não foram submetidos a qualquer tipo de estresse ou 

sofrimento desnecessário, assim como a nenhuma experimentação; todas 

intervenções para diagnóstico e conduta terapêutica foram realizadas pela rotina do 

serviço de neurologia segundo o que já é estabelecido pela Medicina Veterinária e 

empregado seguindo normas e indicações da literatura diagnóstica e terapêutica 

vigente.  

Os materiais biológicos (FCE) dos animais avaliados foram colhidos durante 

os procedimentos clínicos e diagnósticos da rotina já implantada no atendimento do 

Hospital Veterinário. Foi realizada abordagem inicial do paciente com preenchimento 

de ficha específica onde constavam os déficits neurológicos observados. Em 

seguida os pacientes foram submetidos à avaliação bioquímica sérica (bioquímica 

renal e hepática, colesterol, albumina e glicose), hemograma com contagem de 

plaquetas, além de ultrassom (US) abdominal e RX de tórax. Os pacientes foram 

submetidos a coleta e análise de FCE após descartar afecções que pudessem 

desencadear alterações neurológicas que não tinham origem intracraniana ou 

espinhal.  

As amostras de FCE foram encaminhadas ao laboratório de análises clínicas 

do HOVET para se alcançar o diagnóstico da enfermidade e para que a rotina clínica 

estabelece o tratamento clínico e farmacológico. Para diagnosticar 

meningoencefalites e meningomielites de origem infecciosa viral por cinomose foram 

realizadas provas para detecção de antígenos virais (CDV Ag) em 94 amostras de 

FCE, sendo 40 diagnosticadas como positivas para a presença de antígenos do 

vírus da cinomose canina (CDV).  

O FCE foi submetido à avaliação física, bioquímica e citológica no Laboratório 

de Patologia Clínica do HOVET. Contagem de células totais (nucleadas e não 

nucleadas) foi realizada na câmara de Fuch-Rosental (Obj de 40X). Já a contagem 
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de células diferenciais e avaliação da morfologia celular foi realizada em lâminas 

com concentrados celulares obtidos por dois métodos diferentes: I) pelo método de 

centrifugação em baixa rotação; e II) pelo métodos de sedimentação espontânea em 

câmara.  

A técnica de Sedimentação espontânea realizada foi adaptação da técnica 

executada por Tudury et al. (1997), e foi realizada da seguinte forma: transferiu-se o 

material (FCE) do tubo de coleta para uma seringa plástica de 1 ml, com a base 

cortada e acoplada à uma lâmina limpa e desengordurada, colando-se as bordas da 

seringa e lâmina com esmalte, e após, acrescentando o FCE neste aparato, que foi 

mantido na posição vertical, para a sedimentação espontânea por 20 minutos. Após 

este período, retirou-se o sobrenadante com o auxílio de uma pipeta Pauster. Em 

seguida, foi rompido a conexão seringa/lâmina, obtendo-se o concentrado para as 

análises microscópicas. 

Os esfregaços obtidos foram então corados pelo método de coloração rápida 

(Panótico) e analisado por microscopia óptica de imersão (Obj de 100X).  

Para a comparação das duas técnicas de análise de celularidade do FCE, foi 

adotado 5% como nível de significância; com isto, considera-se que sempre que o 

teste fornecer um p-valor menor do que 0,05 existe associação estatisticamente 

significante entre as análises comparadas. Foi utilizado delineamento experimental 

inteiramente casualizado para avaliar o efeito da técnica de concentração celular 

(CBR) e (SE),  sobre  as células leucocitárias, com e sem CDV. As variáveis 

quantitativas foram submetidas a análise de variância realizados no programa 

Sistema de Análise Estatística e Genética (SAEG, 1997). Caso apresentasse 

significância, foi realizado o teste F para comparação de médias com nível de 5% de 

probabilidade.  

Para as comparações necessárias entre as técnicas de concentração celular 

de centrifugação de baixa rotação (CBR) e sedimentação espontânea (SE), os 

dados foram organizados em um primeiro momento tabulando os dados 

considerando as 229 amostras analisadas, com a descrição segmentada dos 

elementos celulares leucocitários, de importância na análise do FCE.  
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Uma segunda tabela também foi confeccionada com os resultados da média e 

desvios padrões das células leucocitárias (linfócitos, neutrófilos, eosinófilos e 

monócitos) encontradas em cada método (sedimentação espontânea x centrifugação 

em baixa rotação) para as 94 amostras que foram triadas quanto a presença de 

antígenos do CDV. Dessa forma, tiveram dois subgrupos: 40 FCE de cães 

portadores de meningoencefalite por cinomose (CDV +) e 54 FCE de cães com 

distúrbios neurológicos outros que não cinomose, livres de cinomose (CDV -).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A tabela 1, faz a comparação do perfil celular leucocitário entre amostras de 

material biológico (MB) submetidas às técnicas de concentração celular comparadas 

neste estudo.  Para a centrifugação por baixa rotação, os linfócitos apresentaram 

uma média 33,18 linfócitos contra uma média de 27,10 linfócitos na técnica de 

sedimentação espontânea.  

Tabela 1 – Comparação do perfil celular entre as técnicas de centrifugação de baixa rotação e 
sedimentação espontânea em população canina atendida no HOVET. 

Técnica Linfócitos Totais PMN Total Monócitos Totais Eosinófilos Totais 
CBR 33,18 ± 30,32* 25,06 ± 26,86 8,91 ± 12,51NS 7,00 ± 5,63 

SE 27,10 ± 25,12 42,01 ± 30,97* 8,65 ± 16,02 6,57 ± 7,82NS 

* P < 0,05 pelo Teste F 
  

NS
 P > 0,05 pelo Teste F 

 

Nesta comparação, o perfil linfocitário é mais aparente nas análises realizadas 

pela centrifugação de baixa rotação, apresentando significância estatística 

evidenciada pelo teste F. Para a detecção de patologias neurológicas, o perfil 

leucocitário é fundamental para suportar o diagnóstico e tratamento eficiente e 

eficaz. Em condições patológicas, em cães portadores de encefalite ocorre 

hipercelularidade liquórica, em cujas infecções virais a pleocitose é caracterizada por 

maior quantidade de linfócitos, havendo ainda, a presença de monócitos, 

macrófagos e raros neutrófilos (FEITOSA et al;1997).  

O achado de pleocitose de natureza linfocíticas também pode ocorrer nas 

infecções crônicas, tóxicas ou, ainda, na uremia (COLES,1986).  

Os linfócitos são células dos sistemas imune diretamente relacionadas ao 

combate de infecções, tendo seu aparecimento no FCE condicionado à quadros de 

infecções virais. Sendo assim, estabelecer esta presença de forma correta é 

caminhar para um diagnóstico preciso da doença pesquisada. A tabela 1 demostra 

que a técnica de CBR apresentou significância estatística, comparada à técnica de 

SE.  

Com relação aos PMN identificados na amostragem total, observou-se uma 

maior prevalência na análise feita pela técnica de SE, média de 42. Em casos de 
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doenças bacterianas, Vandevelde; Spano (1977), Safarty et al. (1986) encontraram 

aumento marcado de polimorfonucleares, principalmente neutrófilos.  

Os PMN são leucócitos relacionados às respostas imunes contra antígenos, 

modulando uma resposta direcionada principalmente aos patógenos bacterianos. 

Ocasionalmente há neutrófilos e eosinófilos, em condições normais tais células não 

deveriam representar mais de 10% da população celular (PELLEGRINO et al., 

2003).  

Além disso, sua detecção é importante porque o perfil celular é direcionado 

aos agentes específicos, tais como vírus e bactérias, havendo entre este perfil, uma 

prevalência direcionada, a qual auxilia no diagnóstico e na pesquisa laboratorial da 

doença. Na análise dos polimorfonucleares, a comparação das técnicas apresentou 

significância para a técnica de SE em relação à CBR. 

A maioria das células encontradas no FCE de cães normais são os monócitos 

e linfócitos. Quantidades reduzidas de macrófagos podem ser observadas, porém as 

concentrações aumentam notavelmente em algumas afecções (PELLEGRINO et al., 

2003).  

Na análise de monócitos, foi observada uma pequena diferença na média 

destes elementos celulares encontradas entre as técnicas comparadas, CBR e SE.  

Nas análises estatísiticas do perfil de monócitos, o teste não evidenciou significância 

quando os dois tratamentos foram comparados.  

Em condições normais, não há a presença de eosinófilos na celularidade do 

FCE, porém, em condições de afecções, principalmente parasitária ou por fungos, 

este percentual pode estar alterado. A presença de eosinófilos foi relatada nos casos 

de infecções por fungos ou parasitas (VANDEVELDE; SPANO,1977, SAFARTY et 

al.,1986). Sendo assim, a tabela 1 demostra que a comparação do total das 

amostras entre as duas técnicas comparadas teve um percentual muito aproximado 

em suas médias. Portanto, para as comparações de esinófilos entre as técnicas de 

SE e CBR, não houve significância estatística observada. 

Em amostras biológicas com resultados positivos para a CDV, a tabela 2 

apresenta os resultados de cada elemento leucocitário avaliado no estudo.  
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Tabela 2 – Comparação do perfil celular leucocitário em 40 amostras de FCE positivo para detecção 
de antígenio de CDV. 

Técnica Linfócitos CDV 

Positivo 

PMN CDV  

Positivo 

Monócitos CDV 

Positivo 

CBR 41,47 ± 29,97NS
 20,65 ± 23,85 12,57 ± 19,30NS

 

SE 36,70 ± 30,78 34,33 ± 30,48NS
 8,41 ± 11,21 

NS
 P > 0,05 pelo Teste F 

 

No grupo de análises leucocitárias em amostras de FCE com o diagnóstico 

CDV positivo, as técnicas comparadas de CBR e SE não apresentaram significância 

estatística para os elementos leucocitários identificados. Este resultado é indicativo 

de que, apesar da maior média de contagem entre as células ser a da linhagem 

linfocitária, característico de doenças de origem viral, este elemento celular não 

apresenta significância na comparação entre as técnicas de CBR e SE para o 

diagnóstico de CDV positivo.  

 Para as amostras biológicas com resultados negativos para a CDV, a tabela 

3 apresenta os resultados de cada elemento leucocitário.  

Tabela 3 – Comparação do perfil celular leucocitário em 54 amostras de FCE negativo para detecção 
de antígenio de CDV. 

Técnica Linfócitos CDV 

Negativo 

PMN CDV  

Negativo 

Monócitos CDV  

Negativo 

CBR 32,02 ± 26,06* 35,10 ± 27,55 10,10 ± 9,68NS 

SE 22,31 ± 18,73 47,43 ± 28,98* 15,30 ± 25,06 

* P < 0,05 pelo Teste F 
  

NS
 P > 0,05 pelo Teste F 

 

No grupo de análises de Linfócitos em amostras de FCE com o diagnóstico 

CDV negativo, a técnica de CBR apresentou significância em comparação com a 

SE. 

Nas 94 amostras realizadas especificamente para a detecção do CDV, a 

análise da celularidade para os PMN performou como na amostragem total, sendo a 

técnica de SE a que obteve maior percentual de detecção também em comparação 

com a técnica de CBR. Portanto, quando as técnicas foram comparadas, tomando-

se como referência a variável CDV negativa, observou-se significância na técnica de 
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SE.  

A diferença de análises entre as técnicas de CBR e SE associada a presença 

ou não do vírus CDV não apresentou alteração na frequência de detecção de 

monócitos. A fase de acometimento da Cinomose nos cães não foi avaliada, e o 

perfil de celularidade de monócitos sofre alteração direta com as diferentes fases de 

evolução e desenvolvimento desta patologia. Para as comparações das técnicas, 

tomado como base a varíavel CDV, o testes não apresentaram significância para os 

monócitos e o diagnóstico de CDV positivo e negativo. 

De maneira geral, os resultados obtidos demonstraram que a sedimentação 

espontânea é mais promissora na conservação da morfologia celular e promove 

sedimentos com melhor qualidade e respeitando melhor a proporção das células, 

pois na centrifugação em baixa rotação muitos polimorfonucleares se degeneram e 

rompem, impedindo a correta identificação desse elemento celular. 
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CONCLUSÃO 

 

Diferenças entre análises de perfil celular importante foram mapeados com a 

comparação das técnicas de CBR e SE. Para as análises, o perfil celular envolvido 

foi diretamente relacionado com a maior ou menor detecção entre as técnicas. No 

estudo realizado, pode-se concluir que a sedimentação espontânea é mais 

promissora na conservação da morfologia celular e promove sedimentos com melhor 

qualidade e respeitando melhor a proporção das células. A  centrifugação em baixa 

rotação está diretamente envolvida com a alteração da morfologia dos PMNs, 

impedindo a correta identificação desse elemento celular. No grupo de comparação 

das técnicas de concentração celular  com relação à positividade ao CDV, de uma 

forma geral,  não houve significância estatística nos grupos de pacientes 

comparados, por um viéz de seleção, pois em doenças virais já é esperado uma 

pleocitose linfocítica.  
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