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• Identificação:  R.C.P., 65 anos,  masculino

• História da doença atual:

- Há 1 ano percebeu dificuldade em deglutir, com sensação 

de globus faríngeo e piora progressiva.

- Nos últimos meses está ingerindo apenas dieta pastosa.

- Perda ponderal de cerca de 3 quilos no período.

Anamnese



• HMP:

- Fratura em MID na adolescência

- Nega alergias e transfusões prévias

• Hábitos de vida:  

- Tabagismo: (-)

- Etilismo: (-)

Anamnese



• Exame físico:

- Bom estado geral, lúcido e orientado em tempo e 

espaço, corado e anictérico

- Cavidade oral: sem alterações; sem massas cervicais

- Linfonodos: sem linfonodos palpáveis

• Perfomance Status:  

- Karnofsky: 100

- ECOG: 0

Anamnese



Endoscopia Digestiva Alta (24/01/2020)



Endoscopia Digestiva Alta (24/01/2020)



- Esôfago:  extensa lesão elevada, ovalada, de base larga, 

endurecida, recoberta por mucosa de aspecto normal, 

com algumas erosões recobertas por fibrina em sua 

superfície, de 31 até 40 cm da ADS

- Base localizada em parede lateral direita

Endoscopia Digestiva Alta (24/01/2020)



Quiz 1

Qual a hipótese diagnóstica?

A) Leomioma

B) GIST

C) Lipoma

D) Duplicação cística

E) Linfoma



Quiz 1

Qual a hipótese diagnóstica?

Será respondida durante a apresentação do caso





Biópsia sobre biópsia: inconclusiva



Qual o próximo passo?

A) Repetir nova EDA com biópsia

B) Ecoendoscopia com punção 

C) Macrobiópsia

D) Ressecção endoscópica

E) Nenhuma das alternativas anteriores

Quiz 2
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Ecoendoscopia Digestiva Alta (30/10/2019)



• Ecotextura hipoecoica, heterogênea, ovalada e alongada, de 

87 mm X 34 mm, de limites imprecisos, contornos regulares

• A lesão apresenta-se inserida predominantemente na 

camada submucosa, com pontos de envolvimento da camada 

muscular própria

• Realizadas punções ecoguiadas com agulha fina de 19 G, 

com boa obtenção de microfragmentos

Ecoendoscopia Digestiva Alta (30/10/2019)



PAAF: inconclusiva



PET - CT com análogo da glicose 

06/11/2020



PET - CT com análogo da glicose 

06/11/2020



• Lesão expansiva com epicentro no terço inferior do esôfago torácico, 

com cerca de 12,5 cm de extensão no plano sagital. Superiormente, a 

lesão estende-se ao terço médio do esôfago torácico e, inferiormente, 

até a cárdia.

Conclusão:

• Lesão expansiva sugestiva de acometimento neoplásico

• Linfonodo junto à cárdia, suspeito para acometimento neoplásico

PET - CT com análogo da glicose 

06/11/2020



Quiz 3

Qual o próximo passo?

A) Repetir ECO + punção

B) Macrobiópsia com alça diatérmica

C) Biópsia com pinça jumbo

D) ECO-EDA com elastografia

E) Nenhuma das alternativas anteriores
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Esôfago:

- Realizada macrobiópsia com alça diatérmica

Endoscopia Digestiva Alta (21/10/2020)



Endoscopia Digestiva Alta (21/10/2020)



Quiz 4

Nas macrobiópsias com alça diatérmica, o que 

precisamos deixar a postos na sala de endoscopia?

A) Hemospray

B) Clip metálico

C) Plasma de argônio

D) Catéter bipolar

E) Todas as alternativas anteriores
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Coagulação com plasma de argônio

Endoscopia Digestiva Alta (21/10/2020)



1,5 x 1,4 x 0,6 cm

Anatomopatológico



Linfoma não-Hodgkin com proliferação de pequenas células, de 

forma nodular e difusa, expandindo a submucosa esofágica

Anatomopatológico



Ki67 

(+ 30%)

CD20 

(+)

Anatomopatológico



CD23 

(+ cél dendríticas 

foliculares)

CD10 

(+ focal)

Anatomopatológico



BCL2 

(+)

BCL6

(+ focal)

Anatomopatológico



• CD20        Positivo            

• Ki-67         Positivo, baixo índice

• CD10       Positivo            

• CD23   Positivo (células dendríticas foliculares)

• Bcl-2      Positivo

• Bcl-6      Positivo focal

• CD3       Negativo                                                                  

• CD5          Negativo                                                                   

• Ciclina D1 Negativo

O conjunto dos achados morfológicos e imuno-histoquímicos é 

compatível com linfoma folicular grau 2.

Anatomopatológico



Biópsia de Medula óssea

• Medula óssea normocelular para a faixa etária (entre 30 e 

40% de tecido hematopoiético)

• Ausência de infiltração linfomatosa



Conduta

Quimioterapia

• 1ª Linha: Ciclofosfamida, Vincristina, Prednisona

• Proposta: 8 sessões

Paciente atualmente está na 6ª sessão, evoluindo com melhora dos 

sintomas disfágicos



Obrigado!


