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Linfoma é uma neoplasia comum em felinos,

contudo, a apresentação primariamente cutânea é

infrequente, perfazendo apenas 0,6% a 3% dos

tumores de pele nessa espécie. À vista disso, o

objetivo deste resumo é descrever um caso de

linfoma cutâneo não epiteliotrópico em um gato.

Introdução

Relato do caso

Uma gata, sem raça definida, de 11 anos de

idade, foi atendido por apresentar nódulos cutâneos

com evolução de um mês. Um diagnóstico

sugestivo de linfoma foi obtido pela citopatologia.

Devido ao quadro clínico, o tutor optou pela

eutanásia e o cadáver foi submetido à necropsia.

Fragmentos de tecidos foram colhidos, fixados em

solução de formol tamponado a 10%, processados

e corados pela hematoxilina-eosina (HE). Foi

realizada imuno-histoquímica (IHQ) para

identificação dos antígenos de linfócitos T e B.

Resultados

Havia diversos nódulos cutâneos hemisféricos,

alopécicos, vermelhos, ulcerados e que variavam

entre 0,5-4,5 cm de diâmetro (Fig. 1). Os nódulos

consistiam em uma população densamente celular

de linfócitos neoplásicos, organizada em manto,

que substituía a derme, incluindo os anexos

cutâneos, sem invadir o epitélio (Fig. 2A). Em

diversos locais era possível observar macrófagos

com corpúsculos linfogranulares, o que dava ao

tecido, em menor aumento, um padrão tipo “céu

estrelado” (Fig. 2B). Os linfócitos eram redondos,

com pouco citoplasma e tinham núcleos redondos,

centrais e formados por cromatina frouxa. Os

nucléolos eram únicos e variavelmente evidentes

(Fig. 2C). Havia linfócitos maiores, com núcleos

reniformes ou em ferradura (“hallmark cells”). À

IHQ, os linfócitos neoplásicos mostraram-se

positivos para CD3 (Fig. 2D) e negativos para

CD20. Com base nesses aspectos, e segundo

critérios da OMS para classificação de tumores

linfoides, esse neoplasma foi diagnosticado como

linfoma de grandes células T, tipo anaplásico.

Apesar de linfomas cutâneos serem frequentes

em cães, são apenas raramente diagnosticados na

rotina de patologia felina.

Conclusões

Figura 1. Lesão macroscópica em um gato com linfoma

cutâneo não epiteliotrópico, tipo anaplásico de grandes

células T. Há diversos nódulos hemisféricos, alopécicos,

difusamente vermelhos ou arroxeados, distribuídos

aleatoriamente pela superfície corporal, mas

principalmente no tronco.

Figura 2. Lesões microscópicas em um gato com linfoma

cutâneo não epiteliotrópico, tipo anaplásico de grandes

células T. A. Há densa proliferação de linfócitos

neoplásicos obliterando a derme, mas poupando a

epiderme e o epitélio anexial, o que evidencia a ausência

de epiteliotropismo. Hematoxilina e Eosina (HE). Obj.20.

B. Linfócitos neoplásicos dispostos em manto e

entremeados por macrófagos com corpúsculos

apoptóticos, caracterizando o padrão tipo “céu estrelado”.

HE. Obj.10. C. Os linfócitos neoplásicos são grandes,

com pequena a moderada quantidade de citoplasma e

núcleos redondos ou irregulares, formados por cromatina

frouxa. Há leve pleomorfismo e moderada atipia. HE.

Obj.40. D. População neoplásica com intensa e difusa

imunomarcação citoplasmática positiva para CD3,

confirmando sua origem T. Imuno-histoquímica. Obj.40.


