
REVISTA DE ODONTOLOGIA DA UNESP

Rev Odontol UNESP. 2018; 47(N Especial):35 © 2018 - ISSN 1807-2577

Resumo Congresso Odontológico da Faculdade de Odontologia de Araraquara

 Linfoma difuso de grandes células B com ativação de subgrupo de 
células B-like afetando o palato. Relato de caso
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RESUMO: Linfoma difuso de grandes células B (LDGCB) é um subtipo de linfoma não Hodkin constituído por 
uma proliferação de células neoplásicas grandes. O local de maior acometimento é na região de cabeça e pescoço 
principalmente ao redor do anel de Waldeyer, sendo que adultos e idosos formam o perfil de maior acometimento. 
A classificação da Organização Mundial de Saúde reconhece que células B-like de centro germinativo e células 
B-like ativadas compõe uma variação molecular do LDGCB que diferem em alterações cromossômicas e evolução 
clínica. Paciente do gênero feminino, 93 anos de idade compareceu ao Serviço de Medicina Bucal da Faculdade 
de Odontologia de Araraquara - UNESP com uma lesão ulcerada no palato com tempo de evolução de 30 dias e 
um aumento de volume cervical com rápido crescimento nos últimos 15 dias. Uma biópsia incisional foi realizada 
na úlcera e o exame microscópico revelou a presença de LDGCB. Foi realizado um painel imunohistoquímico, 
havendo positividade para CD20, BLC-6, MUM-1, BLC-2 e Ki67> 80%. O que caracteriza o subgrupo de células 
B-like ativadas. A paciente foi encaminhada ao oncologista e submetida à quimioterapia paliativa, entretanto após 
6 meses a mesma foi a óbito. Portanto, o reconhecimento desta condição precocemente é um fator importante para 
um tratamento rápido, impactando no prognóstico de pacientes diagnosticados com LDGCB.

DESCRITORES: Linfoma; Linfoma não Hodgkin; Linfoma de Células B.

ORTO/OCLUSÃO


