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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

     A imuno-histoquímica é necessária para elucidar casos de 

tumores de células redondas que acometem a cavidade oral de cães. 
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INTRODUÇÃO        

 

     O linfoma canino se apresenta de múltiplas formas, podendo 

originar-se de órgãos linfoides. Contudo, podem se desenvolver em 

qualquer local do organismo.  A forma extra nodal pode acometer o 

rim, globo ocular, cavidade nasal, cavidade oral, entre outros 

(MUNDAY et al., 2016). Linfomas orais são incomuns em cães e, 

portanto, requerem a diferenciação de outros tumores de células 

redondas que acometem a cavidade oral. Nesse contexto, a imuno-

histoquímica (IHQ) é fundamental para o diagnóstico (PAZDZIOR-

CZAPULA et al., 2018; ZANDVLIET, 2016).  

eosina (Fig.1A e B), a suspeita era de tumor maligno de células 

redondas. No entanto, após estudo IHQ, utilizando-se o método da 

estreptavidina-biotina-peroxidase, houve positividade para CD3 

(Fig.1C) e ausência de marcação para CD20 e Melan A, foi 

descartada a possibilidade de melanoma confirmando tratar-se de 

linfoma de células T. A expressão do Ki-67 foi positiva (2+) (Fig.1D).  

Um caso atípico de 
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OBJETIVO         

RELATO DE CASO 
      

     Um macho canino, Dachshund de 15 anos de idade, 

apresentava doença periodontal e aumento de volume na 

cavidade oral há 6 meses. Ao exame clínico constatou-se a 

presença de dois nódulos e aumento de volume dos linfonodos 

submandibulares. Realizou-se exérese de ambos os nódulos e 

encaminhamento para anatomopatológico. 

Figura 1. Linfoma de células T em cavidade oral, canino. A) Proliferação de células 
redondas atípicas, vascularizada, distribuída em arranjo trabecular e apresentando 
delicado estroma. H&E, 5x. B) Proliferação de células redondas atípicas, por vezes, 
apresentando mitoses bizarras. H&E, 40x. C) Imuno-histoquímica revelando células com 
positividade para CD3. Estreptavidina-biotina-peroxidase, 40x. D) Imuno-histoquímica 
demonstrando a proliferação celular através da expressão positiva do Ki-67 (2+). 
Estreptavidina-biotina-peroxidase, 40x.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
      

     No exame macroscópico, observou-se que, ambos os nódulos, 

eram ulcerados, com superfície irregular e consistência firme e 

mediam 2,3x2,2x1cm e 1,2x1,5x0,8 cm. Aos cortes, eram macios e 

exibiam coloração brancacenta. Na análise microscópica, 

constatou-se na mucosa, estendendo-se à submucosa, 

proliferação de células redondas atípicas, por vezes, 

apresentando mitoses bizarras. A proliferação celular era 

vascularizada e distribuída em arranjo trabecular com delicado 

estroma. Havia, ainda, ulceração e inflamação na mucosa. 

Inicialmente, após leitura das lâminas coradas com hematoxilina e  


