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INTRODUÇÃO
Os linfomas são neoplasias malignas com origem na expansão clonal de células
linfoides cujos mecanismos de controle da proliferação celular foram
comprometidos. Linfomas primários das glândulas salivares são relativamente
raros. Sua apresentação clínica não é característica e, frequentemente, a
doença passa despercebida, o que resulta em atrasos no diagnóstico e
tratamento.

OBJETIVO
Relatar um caso de linfoma não-Hodgkin em parótida.

METODOLOGIA
A obtenção dos dados relatados foi feita através da revisão do prontuário do
paciente e dos exames realizados durante a investigação.

RESULTADOS
Mulher, 67 anos, apresentou quadro de nódulo endurecido em região cervical
D, topograficamente no pólo inferior da parótida com 2,5cm de diâmetro. A
ecografia de pescoço denunciou nódulo tireoideano 0,6 x 0,3cm e nódulos em
parótidas, sendo a D com cerca de 3,3cm e à E com 1,2cm e a PAAF, com
citologia compatível a proliferação linfóide reacional bilateralmente. Realizou
paroidectomia com anatomopatológico indicando infiltração linfóide atípica de
padrão linfomatoso e o imunoistoquímico, linfoma difuso de grandes células B
(CD – 20 positivo), variante centroblástica de fenótipo com centro germinativo.
A BMO identificou tecido ósseo apresentando medula normocelular para idade
e livre de infiltrado linfóide atípico e o US abdome total lesões expansivas
hipoecogênicas retroperitoneais no mesogastro e fossa ilíaca esquerda,
podendo corresponder a linfonodomegalias. Paciente nega perda de peso e
sintomas B.
.



O PET TC laudou presença de linfonodos acometidos acima e abaixo do
diafragma e extensão no esterno; linfonodos intra parótideos esquerdo (SUV
5,3); hilo pulmonar direito e mediastino anterior pré vascular a esquerda, em
íntimo contato com a parede torácica anterior 3,4 x 2,5cm (SUV máximo 4,3)
(extensão para esterno; mesentério, raiz do mesentério, alças do intestino
delgado e retroperitônio a E (2cm) (SUV 2.0). Detectou uma imagem duvidosa
em ovário (anexial E 3,1cm – SUV 8,5). O estadiamento foi identificado como IV
A e foi proposto quimioterapia R CHOP (rituximab, ciclofosfamida, doxorrubicina
e vincristina).

Imagem 2. Linfonodos e linfonodomegalia no hilo pulmonar direito e mediastino anterior, pré-vascular à

esquerda, em íntimo contato com a parede torácica anterior, medindo 3,4 x 2,5 cm nos maiores diâmetros

axiais (SUV máximo 4,3), com extensão para esterno. Prováveis linfonodomegalias comprometendo

mesentério (SUV máximo 2,0) e no retroperitônio à esquerda medindo 2,0 cm. Imagem nodular ovalada com

densidade de partes moles na região anexial esquerda 3,1 cm (SUV máximo 8,5).



Entre os tumores linfáticos que afetam a cabeça e o pescoço, os linfomas não-
Hodgkin (LNH) representam somente 2%-4% do total. A presença de nodulações
na glândula parótida é uma situação comum na prática clínica, e os pacientes
acometidos de linfomas são clinicamente semelhantes àqueles que possuem lesão
benigna. Dessa forma, embora infrequentes, os linfomas devem ser lembrados
entre os diagnósticos diferenciais das tumorações com acometimento da região
parotídea.
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Imagem 1. Linfonodo Intra-parotídeo à

esquerda medindo 0,9 no menor eixo no

plano axial (SUV máximo 5,3).


