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Introdução

O linfoma alimentar é a neoplasia intestinal mais frequente em

gatos e o sítio mais comumente afetado é a junção

íleocecocólica. O aspecto ultrassonográfico do linfoma

alimentar gástrico caracteriza-se por espessamento transmural

acentuado e assimétrico com perda da definição da arquitetura

em camadas e hipoecogenicidade da parede. A punção por

agulha fina guiada pela ultrassonografia é uma alternativa

segura e rápida a outras técnicas diagnósticas como a biópsia

por endoscopia, por laparoscopia ou por laparotomia. No trato

gastrointestinal ela é pouco utilizada em função do risco de

contaminação da cavidade com conteúdo, porém espessuras

maiores que 1,0cm podem ser submetidas a essa técnica.

Objetivo

Relato de Caso

Conclusão

Os sinais clínicos presentes eram perda de peso importante e

episódios de hematêmese pelo menos duas vezes por dia há

pelo menos dois meses. O animal fez uso de omeprazol

10mg/SID durante 30 dias, sem melhora do quadro clínico. Ao

exame ultrassonográfico, as regiões do fundo e do corpo do

estômago apresentaram perda de estratificação parietal,

hipoecogenicidade e espessamento assimétrico das paredes,

mais acentuado da parede dorsal (1,7cm) e peristaltismo

preservado (Figura 1). Foi feito tratamento de suporte que

incluiu o uso de citrato de maropitant e houve redução dos

episódios de êmese. Vinte dias após a primeira

ultrassonografia, foi realizado novo exame que observou

aumento do espessamento da parede dorsal (2,66cm),

associado a redução significativa do lúmen e diminuição do

peristaltismo (Figura 2). Frente aos achados, após a sedação,

foi realizada a PAF guiada por ultrassonografia do estômago.

Para tanto foi utilizada a técnica a mão livre com agulha

hipodérmica 25X7 acoplada a seringa de 10 ml. Após a

visibilização da melhor área para coleta, penetrou-se com a

agulha num ângulo de 450 com a parede ventral abdominal até

a observação da ponta da agulha no interior da parede

estomacal. Foram realizados movimentos de vai e vem com a

agulha evitando-se a penetração do lúmen. O material coletado

foi depositado em lâminas de microscopia e encaminhado para

análise citológica que sugeriu o diagnóstico de linfoma. O

linfoma do presente relato localizava-se em estômago, sítio

menos comum do linfoma alimentar em gatos. O exame

ultrassonográfico mostrou-se importante para determinar a

localização da lesão e sua gravidade, porém sabe-se que

isoladamente esta técnica não é capaz de indicar o diagnóstico

O objetivo do presente relato foi descrever a utilização da

técnica de punção por agulha fina (PAF) guiada pela

ultrassonografia em estômago de uma gata, sem raça definida,

fêmea castrada e idade estimada de oito anos.
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Apoio:

Conclui-se que o procedimento de PAF guiado pela

ultrassonografia é um procedimento bem tolerado, passível de ser

realizado sem intercorrências ou complicações e que permite a

coleta de material diagnóstico, especialmente para diferenciar

linfoma de outras causas como as inflamatórias.

Figura 1: Imagem ultrassonográfica do estômago. Nota-se perda de estratificação,

hipoecogênicidade e espessamento assimétrico das paredes. A, Primeiro exame

realizado evidenciando espessamento acentuado de parede dorsal (1,7 cm). B, Segundo

exame realizado demonstrando estreitamento luminal e aumento do espessamento dorsal

(2,66 cm).
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Figura 2: Imagem do procedimento de punção por agulha fina guiada pela ultrassonografia

demonstrando a inserção da agulha na parede ventral do estômago.

específico da lesão. Nesse sentido, a complementação com o

exame citológico da amostra obtida por meio da PAF guiada foi

fundamental para confirmação da hipótese diagnóstica.


