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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:
TEÓRICA O linfoma é a neoplasia mais
comum que afeta cães de todas as raças e idades (VALLI et al., 2011). Os cães afetados
apresentam tipicamente 1 ou mais nódulos linfáticos aumentados e / ou linfocitose no
sangue (VALLI et al.,
., 2011; SEELIG et al., 2014; HARRIS et al., 2017)) geralmente
identificados como um achado incidental sem alteração associada no comportamento
clínico (VALLI et al., 2011). As neoplasias primárias da língua são extremamente raras,
sendo responsáveis por cerca de 4% de todos os tumores que envolvem a orofaringe,
sendo o mais comumente encontrado na língua o carcinoma de células escamosas
(BROCKUS
BROCKUS & MYERS, 2004) seguido do melanoma (CULP et al., 2013).
3). O presente
trabalho tem por objetivo descrever um caso de Linfoma de células T localizado em
língua de um cão, diagnosticado no laboratório Diagnose Vet – Patologia Veterinária
em Caxias do Sul-RS. MATERIAL E MÉTODOS: Um canino, macho, da raça Beagle
de 13 anos de idade, foi atendido na cidade de Erechim na clínica Tropical Clínica
Veterináriaapresentando múltiplas lesões localizadas em corpo e raiz da língua.Devido
língua.
a
localização optou-se
se pela realização de biopsia. Fragmentos da língua foram biopsiados
biopsiados,
armazenados em solução de formol 10% e encaminhadosao laboratório. Os fragmentos
da biópsia foram submetidos à técnica imuno-histoquímica,
imuno
para os ac CD79 e CD3.
Caxias do Sul – RS, de 01 e 04 de Outubro de 2018

516
VI Congresso de Pesquisa e Extensão da FSG & IV Salão de Extensão

RESULTADOS E DISCUSSÕES: No exame clínico notou-se múltiplas lesões
ovaladas de diferentes medidas. Neste estágio optou-se por iniciar o tratamento com
metilprednisolona, e após 7 dias as lesões rostrais da língua haviam desaparecido,
permanecendo lesões na região da raiz da língua. Após 7 dias do tratamento inicial, foi
solicitado biópsia da língua, exames de sangue (hemograma e bioquímico) e raio x de
tórax(sem evidências de metástase em outros órgãos).Os fragmentos biopsiados
apresentavam macroscopia de aparência irregular e disforme, com tamanhos de 1,0 cm
de diâmetro a 4,0 x 1,0 x 0,2 cm, na qual apresentava-se em formato de placa com
invasão de submucosa com coloração avermelhada e não ulcerada. Ao exame
microscópico, essas áreas correspondiam a proliferação multifocal a coalescentede
células redondas, citoplasma eosinofílico abundante e pouco delimitado, núcleos
poliédricos, nucléolos inconspícuos e cromatina pontilhada. Observou-se ainda,
anisocitose e anisocariose moderada. Na análise da imuno-histoquímica, a marcação
para o anticorpo CD79 foi negativa, descartando a caracterização linfocítica de células
B, e obteve marcação positiva difusa e expressiva para CD3, confirmando o diagnóstico
de Linfoma de Caracterização Linfocíticade imunofenotipoT. Após a conclusão do
diagnóstico, iniciou-se o tratamento com quimioterapia com docirrubicina (30mg/m2) a
cada 21 dias e mantido metilprednisolona. Após duas sessões de quimioterapia, notouse remissão parcial dos nódulos da língua. Raposo-Ferreira et al.(2014), descreveram
um caso de Linfoma de células T em um cão fêmea,SRD, 7 anos de idade, com aumento
de volume na base da línguade 3cm de diâmetro, não ulcerado e de consistência firme,
onde o único sinal do paciente era halitose, dados que corroboram com os achados do
caso aqui apresentado. Após 30 dias de tratamento, Raposo-Ferreira et al. (2014),
descreveu invasão de células cancerosas com envolvimento do músculo esquelético do
membro dianteiro. O animal veio à óbito após completar o primeiro ciclo de
quimioterapia, com sobrevida de 92 dias.No caso apresentado não foram encontradas
lesões metastáticas, porém o paciente encontra-se ainda em tratamento e observação
clínica. CONCLUSÃO: Com o trabalho conclui-se a importância da utilização de
imuno-histoquímica para classificar tumores de baixa diferenciação histológica e sua
classificação imunofenotípica para auxiliar na escolha da quimioterapia de eleição. Os
resultados obtidos nesse trabalho concluem o diagnóstico de Linfoma de células T
localizados na língua de um cão.
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