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Introdução 

Os linfomas se originam da transformação de um linfócito, 
a partir de uma alteração do DNA de suas células 
precursorasprecursoras

São um conjunto de doenças distintas com uma origem 
comum: os gânglios linfáticos.
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Estrutura do sistema linfático

- Rede complexa composta por órgãos linfóides, 
linfonodos, ductos, tecidos, capilares e vasos linfáticos.

- Produz e transporta o fluido linfático (linfa) dos tecidos - Produz e transporta o fluido linfático (linfa) dos tecidos 
para o sistema circulatório. 

- Componente do sistema imunológico – colabora na 
proteção contra bactérias e vírus invasores.
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- Três funções interrelacionadas: 

1. remoção dos fluidos em excesso dos tecidos corporais 

2. absorção dos ácidos graxos e transporte subsequente da 2. absorção dos ácidos graxos e transporte subsequente da 
gordura para o sistema circulatório 

3. produção de células imunes (linfócitos, monócitos e 
plasmócitos)
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Linfa: líquido constituído 
essencialmente pelo plasma 
sanguíneo, proteínas e 
leucócitos.

Transportada pelos vasos 
linfáticos em sentido 
unidirecional e filtrada nos unidirecional e filtrada nos 
linfonodos.

Após a filtragem, é lançada 
no sangue, desembocando 
nas grandes veias torácicas.
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Linfonodo
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Linfoma

Dois principais subtipos:

- Linfoma Hodgkin- Linfoma Hodgkin

- Linfoma não Hodgkin
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Linfoma de Hodgkin

- Doença neoplásica originada nos tecidos linfóides

- Descrita pela primeira vez em 1832 por Thomas Hodgkin

- Apresenta células tumorais características: 
célula de Hodgkin e de Reed-Sternberg

- A subclassificação histológica considera a morfologia, o 
imunofenótipo e a composição do fundo celular
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- Incidência de novos casos permaneceu estável nas últimas 
cinco décadas

- Mortalidade foi reduzida em mais de 60% desde o início dos 
anos 70 devido aos avanços no tratamento

- Fatores de risco
# Imunossuprimidos: conseqüência de doenças genéticas 
hereditárias, infecção pelo HIV, uso de drogas 
imunossupressoras

# Membros de famílias nas quais uma ou mais pessoas 
tiveram diagnóstico da doença 
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TABLE 40TABLE 40––1. World Health Organization Classification of Hodgkin's Lymphoma1. World Health Organization Classification of Hodgkin's Lymphoma

WHO ClassificationWHO Classification FrequencyFrequency

Classical Hodgkin's lymphomaClassical Hodgkin's lymphoma

Nodular sclerosis Hodgkin's lymphoma (grades 1 Nodular sclerosis Hodgkin's lymphoma (grades 1 

and 2) and 2) 

MixedMixed--cellularity Hodgkin's lymphoma cellularity Hodgkin's lymphoma 

LymphocyteLymphocyte--rich classic Hodgkin's lymphomarich classic Hodgkin's lymphoma

LymphocyteLymphocyte--depleted Hodgkin's lymphomadepleted Hodgkin's lymphoma

6060––70%70%

2020––30%30%

33––5%5%

0.80.8––1%1%

LymphocyteLymphocyte--depleted Hodgkin's lymphomadepleted Hodgkin's lymphoma

Nodular lymphocyteNodular lymphocyte––predominant Hodgkin's predominant Hodgkin's 

lymphomalymphoma

33––5%5%

Adapted from Harris NL, Jaffe ES, Diebold J, et al: The World Health Organization classification of Adapted from Harris NL, Jaffe ES, Diebold J, et al: The World Health Organization classification of 

neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues. Report of the Clinical Advisory Committee neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues. Report of the Clinical Advisory Committee 

meeting, Airlie House, Virginia, November, 1997. Ann Oncol 10:1419meeting, Airlie House, Virginia, November, 1997. Ann Oncol 10:1419––1432, 1999.1432, 1999.
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Linfoma nodular de predomínio linfocitário:

- Envolve geralmente gânglios periféricos
- Homens-mulheres: 3-1
- Mediana de idade: 40 anos
- 80%: estadio I ou II
- 90% resposta completa- 90% resposta completa
90% vivos em 10 anos

- Recidivas múltiplas e tardias
- Causa de morte: outros tumores ou complicações do 

tratamento.
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Linfoma de Hodgkin clássico:

- 4 subtipos: 

1.   Esclerose nodular: 60-80% nos países desenvolvidos

adolescentes e adultos jovens

sexo feminino igual ou superiorsexo feminino igual ou superior

mediastino

2.   Celularidade mista: 15-30%

qualquer idade

envolvimento abdominal
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3. Depleção de linfócitos: menos comum: < 1%

idoso, HIV+

abdômen (baço, fígado)

medula óssea

sem linfonodos periféricos

geralmente estadio avançadogeralmente estadio avançado

4. Rico em linfócitos: 6% dos casos

fase inicial

pacientes mais velhos

predomínio em homens
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Características clínicas e 
diagnóstico

- Aumento de volume 
ganglionar

60-70%: região cervical ou 
supraclavicularsupraclavicular

- 2/3 dos pacientes: 
envolvimento intratorácico

Sensação de pressão, tosse, 
congestão venosa, dispnéia

- Hepatoesplenomegalia

- Sintomas relativos ao órgão 
envolvido
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TABLE 40TABLE 40––2. Anatomic Sites of Disease Involved in Untreated Patients with Hodgkin's Lymphoma2. Anatomic Sites of Disease Involved in Untreated Patients with Hodgkin's Lymphoma

Anatomic SiteAnatomic Site Involvement (%)Involvement (%)

Waldeyer's ringWaldeyer's ring 11––22

Cervical nodesCervical nodes 6060––7070

Axillary nodesAxillary nodes 3030––3535

MediastinumMediastinum 5050––6060

Hilar nodesHilar nodes 1515––3535

ParaPara--aortic nodesaortic nodes 3030––4040

Iliac nodesIliac nodes 1515––2020

Mesenteric nodesMesenteric nodes 11––44

Inguinal nodesInguinal nodes 88––1515

SpleenSpleen 3030––3535

LiverLiver 22––66

Bone marrowBone marrow 11––44

Total extranodalTotal extranodal 1010––1515

Modified from Gupta RK, Gospodarowicz MK, Lister TA: Clinical evaluation and staging of Hodgkin's disease. Modified from Gupta RK, Gospodarowicz MK, Lister TA: Clinical evaluation and staging of Hodgkin's disease. InInMauch Mauch 

PM, Armitage JO, Diehl V, et al (eds): Hodgkin's Disease. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 1999, Chapter 15.PM, Armitage JO, Diehl V, et al (eds): Hodgkin's Disease. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 1999, Chapter 15.
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- Sintomas B: 

febre acima de 38°

sudorese noturna 

perda de peso de mais de 10% em 6 meses

- Dor após a ingesta de álcool, prurido e fadiga

- Exame físico:

Palpação de todas as cadeias linfáticas, coluna vertebral, 
fígado e baço e ausculta torácica

- Histologia: biópsia do gânglio ou massa
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- Laboratório: 

hemograma, VHS, LDH, coagulação, função hepática, 
renal, tireoidiana, ácido úrico, proteínas totais e frações, 
glicemia, sorologias para EBV, HIV, hepatite B e C

- Estadiamento: 

RX tórax

USG abdominal 

TACs e RNM

Cintilografia

PET scan

Aspirado e biópsia de medula óssea.
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- Estudos de citogenética 
determinar alterações cromossômicas nas células

- Imunohistoquímica
anticorpos são usados para distinguir entre vários tipos de 
células 

- Estudos de genética molecular
testes de DNA e RNA altamente sensíveis para determinar 
traços genéticos específicos das células doentes
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Diagnóstico diferencial

Linfomas, outros tumores, doenças infecciosas ou reativas.

TABLE 40TABLE 40––4. Differential Diagnosis of Hodgkin's Lymphoma4. Differential Diagnosis of Hodgkin's Lymphoma

Other lymphatic neoplasms (e.g., nonOther lymphatic neoplasms (e.g., non--Hodgkin's lymphoma) Hodgkin's lymphoma) 

Metastases of other solid tumors Metastases of other solid tumors 

Lymphadenopathy of infectious originLymphadenopathy of infectious origin

Bacterial (e.g., purulent or tuberculous manifestations)Bacterial (e.g., purulent or tuberculous manifestations)

Viral (e.g., EBV [infectious mononucleosis], HIV, CMV)Viral (e.g., EBV [infectious mononucleosis], HIV, CMV)

Fungal (e.g., coccidioidomycosis)Fungal (e.g., coccidioidomycosis)

Parasitic (e.g., toxoplasmosis) Parasitic (e.g., toxoplasmosis) 

Lymphadenopathy of reactive originLymphadenopathy of reactive origin

SarcoidosisSarcoidosis

Diseases of the soft tissuesDiseases of the soft tissues

Diseases of the skinDiseases of the skin

Medications (e.g., diphenylhydantoin)Medications (e.g., diphenylhydantoin)

Abbreviations: CMV, cytomegalovirus; EBV, EpsteinAbbreviations: CMV, cytomegalovirus; EBV, Epstein--Barr virus; HIV, human immunodeficiency virusBarr virus; HIV, human immunodeficiency virus
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Tratamento

- Quimioterapia + radioterapia

- Recidiva: - Recidiva: 

Quimioterapia + AutoSCT

Quimioterapia + AloSCT

Novos medicamentos 
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Linfoma não Hodgkin

- Série de diferentes doenças neoplásicas do sistema linfóide 
com sobreposição de características clínicas e patológicas

- Expansão monoclonal de células linfóides

- A origem determinará a classificação molecular

- Incluem mais de 30 subtipos diferentes                 

- O número de casos praticamente duplicou nos últimos 25 
anos, particularmente entre pessoas acima de 60 anos por 
razões ainda não esclarecidas.
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- Agrupados de acordo com o tipo de célula linfóide, tamanho, 
forma e padrão de apresentação na microscopia

- Podem ser divididos em dois grandes grupos:         
indolentes e agressivos.

- Linfomas indolentes: crescimento relativamente lento.    
Oligossintomáticos por  vários anos, mesmo após o Oligossintomáticos por  vários anos, mesmo após o 
diagnóstico.                                                                    
Entretanto, a cura nestes casos é menos provável do que 
nas formas agressivas.                                               
Aproximadamente 40% dos diagnósticos

- Linfomas Agressivos: podem levar rapidamente ao óbito se 
não tratados, mas, em geral, são mais curáveis.                  
Aproximadamente 60% dos diagnósticos
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LNH de Células B
Linfoma Linfocítico de pequenas células/Leucemia Linfocítica Crônica 
Leucemia Prolinfocítica B 
Linfoma Linfoplasmocítico/Macroglobulinemia de Waldenström 
Linfoma esplênico da zona marginal
Neoplasias dos plasmócitos 

Mieloma múltiplo 
Plasmocitoma 
Doença de depósito de Imunoglobulina Monoclonal 
Doença de cadeia pesada Doença de cadeia pesada 

Linfoma extranodal de célula B na zona marginal (MALT) 
Linfoma nodal de células B na zona marginal 
Linfoma Folicular
Linfoma de células do manto 
Linfoma difuso de grandes células B 
Linfoma Mediastinal (tímico) de células B grandes 
Linfoma Intravascular de células B grandes 
Linfoma primário 
Linfoma de Burkitt 
Granulomatose Linfomatóide
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LNH de Células T e NK (natural killer)

Leucemia prolinfocítica T 
Leucemia Linfocítica de células T grandes granulares 
Leucemia Agressiva de células NK 
Leucemia/Linfoma de células T no adulto 
Linfoma Extranodal células NK/T, tipo nasal 
Linfoma de células T, tipo enteropático 
Linfoma Hepatoesplênico de células T Linfoma Hepatoesplênico de células T 
Linfoma Blástico de células NK 
Micose fungóide / Síndrome de Sézary 
Doenças linfoproliferativas de células T CD 30 positivo cutâneo primário 

Linfoma Primário cutâneo anaplástico de células grandes 
Papulose Linfomatóide 

Linfoma Angioimmunoblástico de células T 
Linfoma Periférico de células T, inespecífico 
Linfoma Anaplástico de células grandes
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LNH de Histiócitos e células dendriticas

Sarcoma Histiocítico 

Histiocitose de células de Langerhans 

Sarcoma de células de Langerhans 

Sarcoma de células dendriticas/tumour Sarcoma de células dendriticas/tumour 

Sarcoma Folicular de células dendriticas/tumour 

Sarcoma de células Dendriticas, inespecífica
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Mecanismo de doença

- Ativação de oncogenes ou perda de genes supressores 
tumorais causada por translocação cromossômica, deleção 
ou mutação, ou pela introdução de genomas virais no 
cromossomo humano

Classificação 

- Baseada em alterações histológicas, genéticas e 
imunológicas.
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Epidemiologia e fatores de risco

Sistema imune comprometido 

Pessoas com deficiência de imunidade, em conseqüência 
de doenças genéticas hereditárias, uso de drogas 
imunossupressoras e infecção pelo HIV

Pacientes portadores dos vírus Epstein-Barr, HTLV1, e da Pacientes portadores dos vírus Epstein-Barr, HTLV1, e da 
bactéria Helicobacter pylori 

Exposição Química  

Certos agentes químicos: pesticidas, solventes e 
fertilizante

Exposição a altas doses de radiação
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Características clínicas e diagnóstico

- Aumento dos gânglios linfáticos: 

assintomático até comprometimento de órgãos (dispnéia e 
obstrução intestinal);

- Sintomas sistêmicos (minoria): 

excesso de metabolismo secundário ao linfoma

58%: estadio avançado    

32%: MO comprometida

31%: dois ou mais locais extranodais
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Diagnóstico e estadiamento

- Biópsia da lesão

- Testes laboratoriais: 

hemograma, perfil bioquímico, sorologias

- Exames de imagem: - Exames de imagem: 

RX de tórax

TACs e RNM

Cintilografia

PET-CT

- Aspirado e biópsia de MO

- Imunohistoquímica

- Estudo citogenético
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TABLE 43TABLE 43––5. Staging Classification of Lymphoma5. Staging Classification of Lymphoma

StageStage Ann Arbor ClassificationAnn Arbor Classification Cotswold ModificationCotswold Modification5050

II

Involvement of a single lymph node Involvement of a single lymph node 

region (I) or of a single region (I) or of a single 

extralymphatic organ or site (Iextralymphatic organ or site (IEE))

Involvement of a single lymph node Involvement of a single lymph node 

region or lymphoid structureregion or lymphoid structure

IIII

Involvement of two or more lymph Involvement of two or more lymph 

node regions on the same side of node regions on the same side of 

the diaphragm alone (II) or with the diaphragm alone (II) or with 

involvement of limited, contiguous involvement of limited, contiguous 

extralymphatic organ or tissue (IIextralymphatic organ or tissue (IIEE))

Involvement of two or more lymph Involvement of two or more lymph 

node regions on the same side of node regions on the same side of 

the diaphragm (the mediastinum is the diaphragm (the mediastinum is 

considered a single site, whereas considered a single site, whereas 

the hilar lymph nodes are the hilar lymph nodes are 

considered bilaterally); the number considered bilaterally); the number 

of anatomic sites should be of anatomic sites should be 

indicated by a subscript (e.g., IIindicated by a subscript (e.g., II33))indicated by a subscript (e.g., IIindicated by a subscript (e.g., II33))

IIIIII

Involvement of lymph node regions Involvement of lymph node regions 

on both sides of the diaphragm (III), on both sides of the diaphragm (III), 

which may include the spleen (IIIwhich may include the spleen (IIISS); ); 

a limited, contiguous a limited, contiguous 

extralymphatic organ or site (IIIextralymphatic organ or site (IIIEE); ); 

or both (IIIEor both (IIIESS))

Involvement of lymph node regions Involvement of lymph node regions 

on both sides of the diaphragm: IIIon both sides of the diaphragm: III11
(with or without involvement of (with or without involvement of 

splenic hilar, celiac, or portal splenic hilar, celiac, or portal 

nodes) and IIInodes) and III22 (with involvement of (with involvement of 

parapara--aortic, iliac, and mesenteric aortic, iliac, and mesenteric 

nodes)nodes)

IVIV

Multiple or disseminated foci of Multiple or disseminated foci of 

involvement of one or more involvement of one or more 

extralymphatic organs or tissues, extralymphatic organs or tissues, 

with or without lymphatic with or without lymphatic 

involvementinvolvement

Involvement of one or more Involvement of one or more 

extranodal sites in addition to a site extranodal sites in addition to a site 

for which the designation E has for which the designation E has 

been usedbeen used

*All cases are subclassified to indicate the absence (A) or presence (B) of the systemic symptoms of significant fever (>38.0*All cases are subclassified to indicate the absence (A) or presence (B) of the systemic symptoms of significant fever (>38.0°°C [100.4C [100.4°°F]), night sweats, and F]), night sweats, and 
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Fatores prognósticos

- Prognóstico ruim: 

Idade acima de 60 anos

Ann Arbor III ou IV

LDH elevadoLDH elevado

Participação de 2 ou mais locais extranodais

Performance status de 2 ou mais

- Índice de prognóstico internacional (IPI):  avaliação clínica 
do prognóstico e estratificação de tratamento.
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TABLE 43–6. Prognostic Indexes for Lymphoma

International Prognostic Index for Aggressive Lymphomas (IPI)28

Prognostic Score Frequency (%) Progression-Free Survival at 5yr (%) 5-yr Survival (%)

0 7 84 89

1 22 77 90

2 29 67 81

3 23 60 78

4 12 51 61

≥5 7 42 56

Follicular Lymphoma International Prognostic Index (FLIPI)197

Number of Risk Factors % of Patients 10-yr Survival (%)

0–1: Low risk 36 71

2: Intermediate risk 37 51

≥3: Poor risk 27 36
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Tratamento

- Quimioterapia com ou sem radioterapia

- Recidiva: - Recidiva: 

Quimioterapia + AutoSCT

Quimioterapia + AloSCT

Novos medicamentos 
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- Neoplasia do sistema linfo-hematopoético.

OMS: neoplasia de linhagem B, periférica

- Etiologia desconhecida

Fatores ambientais, alterações genéticas, história familiar 
positiva para neoplasiaspositiva para neoplasias

- Leucemia mais frequente nos países ocidentais

22-30% de todas as leucemias do adulto

EUA: 1-2% população geral (3,7 casos por 100000 hab)  

Rara em países asiáticos (incidência 26 vezes menor)
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- Doença do idoso – idade média ao diagnóstico 64-70 anos

- Incomum abaixo dos 30 anos

- Predomínio discreto do sexo masculino

- Mais frequente na etnia branca

Doença indolente na maioria dos casos

Sobrevida global 73,5%Sobrevida global 73,5%

OU

Heterogênea de curso clínico variável

50% pacientes podem progredir rapidamente, inclusive com 
morte prematura
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Patogênese

- Célula de origem: linfócitos B de memória ativados e 
anergizados por interação com antígeno, mas com 
propriedades associadas ao linfócito T

- evento leucemogênico em estado precoce na maturação dos 
linfócitos: alterações na programação genética 

- produção de auto-anticorpos e anticorpos polireativos- produção de auto-anticorpos e anticorpos polireativos

- expressão de ZAP70 (prot. superf. linfo T): confere pior 
prognóstico 

- Depende de um balanço entre proliferação e apoptose

A capacidade proliferativa está relacionada à interação com 
o ambiente. Quanto mais proliferação, maior  chance de 
erro genético e pior o curso clínico da doença. 
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Clinica

- Variável, desde assintomáticos com linfocitose indolente 
até infiltração de órgãos linfóides, fígado, baço e medula 
óssea

Linfonodomegalia, esplenomegalia, hepatomegalia e 
citopenias periféricas (anemia, infecções, sangramentos)citopenias periféricas (anemia, infecções, sangramentos)

- Alterações imunológicas

Coombs D +, AHAI, PTI, imunodeficiências 
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Diagnóstico

- 70% pacientes assintomáticos ao diagnóstico

- presença de linfocitose persistente acima de 10000 em 
sangue periférico e linfocitose > 40% em mielograma.

- presença ou não de linfadenomegalia, esplenomegalia, 
anemia ou plaquetopenia.

- Hemograma: morfologia do linfócito doente é igual ao 
linfócito normal, mas com cerca de 2% de pró-linfócitos ou 
blastos. 

Presença de restos celulares (manchas de Grumprecht)
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- Exame de medula óssea - citologia e bióspsia: indicados em 
linfocitoses discretas e isoladas, com clínica inespecífica. E 
para diagnóstico diferencial de outras formas de linfomas.

- Imunofenotipagem: associado à clínica e hemograma, é o 
principal exame diagnósticoprincipal exame diagnóstico

CD19, Cd5, CD23 e fracamente Ig de superfície (kappa e 
lambda) 

- Citogénética:

definir prognóstico
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Marcadores prognósticos

- Rai e Binnet: 3 grupos de risco

Baixo (Rai 0, Binnet A)                           = >10 anos

Intermediário (Rai I e II, Binnet B)       = 5-7 anos

Alto (Rai III e IV, binnet C)                    = 1-3 anos

- Marcadores imunofenotípicos:- Marcadores imunofenotípicos:

38, Zap-70, lipoproteína lipase (LPL)     = pior px

- Citogenética:

Bom                       =   13q- isolada

Intermediário       =   normal, +12q

Alto risco               =   11q-, 17p-, Mutação dos genes da região 

variável da cadeia pesada de imunoglobulinas 

(gene IgVH) 
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Tratamento

- Fatores relacionados ao paciente: idade, performance 
status, comorbidades, aspectos culturais, psicológicos e 
filosóficos

- Fatores relacionados à doença: presença e intensidade dos 
sintomas, presença de fatores prognósticos adversos

- Fatores relacionados ao tratamento: contra-indicações, 
efeitos colaterais, duração de resposta (se recidiva)

- Fármaco-economia
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“Watch an Wait”

- Linfocitose monoclonal de significado indeterminado

- LLC-B indolente (smoldering)- LLC-B indolente (smoldering)
Rai 0, binnet A, MO sem envolvimento difuso, Hb > 13, linfócitos < 

30000, duplicação de linfócitos < 12 meses

- Rai 0, Rai I, Binnet A

- Doença avançada e comorbidades graves
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Terapia

- Anemia ou trombocitopenia (Rai III e IV, Binnet C)

- Sintomas: fadiga, sudorese noturna, perda de peso, febre, 
linfonodomegalia dolorosalinfonodomegalia dolorosa

- Doença progressiva: aumento na linfocitose (>50% em 2 
meses), aumento rápido de linfonodos, fígado ou baço

- AHAI ou PTI refratárias à corticoides

- hipogamaglobulinemia COM infecção de repetição

- em alguns casos com linfocitose > 100000
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