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[LINFOMA
EPITELIOTRÓPICO:
MICOSE FUNGÓIDE E
RETICULOSE
PAGETÓIDE]
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Anamnese: Canino, poodle, fêmea, branca, castrada, 13 anos;



Histórico: Canino apresenta histórico de dermatopatia há 6 meses.
Relata início de despigmentação afetando ponte e espelho nasal e
progredindo para região perilabial. Foi suspeitado de doença
autoimune e foi prescrito tratamento com prednisona oral.
Entretanto, não houve melhora. Há prurido moderado. Houve
generalização do quadro e o animal apresenta-se hiporético e
prostrado;



Exame

dermatológico:

Presença

de

despigmentação

em

espelho/ponte nasal, regiões perilabial e periocular. Algumas áreas
encontram-se erodidas e com crostas melicéricas. Na região dorsal,
há inúmeros “nódulos” pigmentados e eritrodermia esfoliativa. Há
intenso edema vulvar, com desvio lateral da sua abertura;
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Exames complementares:
- EPRC: Negativo
- Hematologia: trombocitopenia
- Bioquimica: normal
- T4 livre por diálise: normal
- Ultrassonografia abdominal: hepatomegalia e esplenomegalia

Foram coletados fragmentos cutâneos para a realização de
histopatologia.
- Histopatologia:
1) Cortes histológicos seqüenciais de fragmentos de pele, todos
exibindo padrão lesional semelhante. Atingindo principalmente
a derme superficial e média existe proliferação neoplásica em
padrão perianexal coalescente composta por células redondas
grandes morfologicamente compatíveis com linfócitos jovens.
Elas propagam-se de maneira desordenada por entre as fibras
de colágeno e infiltram intensamente o epitélio folicular e a
epiderme.

A

junção

dermo-epidérmica

é

quase

que

completamente obliterada pela proliferação neoplásica. O índice
mitótico é de 4 f.m./ 40x com figuras mitóticas aberrantes. Em
um dos fragmentos a neoplasia é acompanhada de hemorragia
intensa na derme.
Linfoma Epiteliotrópico fase micose fungóide

2) Cortes histológicos sequenciais de fragmentos de pele, todos
exibindo padrão lesional semelhante. Atingindo principalmente
a camada basal e espinhosa da epiderme existe intensa
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infiltração multifocal a difusa por linfócitos atípicos. A mesma
infiltração multifocal a difusa é observada no epitélio dos
folículos pilosos e nas glândulas apócrinas e sebáceas. A derme
superficial e média exibe edema e infiltrado inflamatório misto
em padrão perivascular a difuso. Foi realizada coloração especial
para fungos (PAS c/d) que resultou negativa.
Linfoma Epiteliotrópico fase reticulose pagetóide

Obs: O paciente foi encaminhado para avaliação oncológica e
tratamento, porém o proprietário optou apenas pelo tratamento de
suporte e tratamento tópico.
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