
Doenças 
Linfoproliferativas 



Órgãos 

linfóides 



Linfoproliferações não clonais 

   Agudas                                 Crônicas 
   Mononucleose infecciosa                   Tuberculose 

    Citomegalovirose                                 Toxoplasmose 

    Rubéola                                                 Brucelose 

    Sarampo                                                Sífilis 

    Hepatites  

    HIV 

Linfócito normal 
Linfócitos reativos, com baixa 

relação nucleo/citoplasmática 



Linfoproliferações clonais 

• Linfomas    Não Hodgkin  

                            Hodgkin 

• Leucemia linfóide crônica 

 

• Mieloma Múltiplo 

 



  Tempo de história (aguda ou crônica) 

  Presença de sintomas constitucionais  

     (febre, perda de peso, sudorese noturna) 

  Dados epidemiológicos  

     (viagens, contato com animais, picadas de  

     inseto, drogas ilícitas, comportamento sexual) 

  Uso de medicações 

  Animais domésticos   

Linfoproliferações  
Anamnese 



Linfoproliferações  
Exame físico 

 Exame físico geral  

 Linfonodos 

     tamanho, no., consistência, dor, calor, eritema e localização  

       múltiplos, pequenos e dolorosos – mais provável doença infecciosa 

       grandes e fixos – mais provável doença neoplásica 

 Detectar infecção ou inflamação em áreas de drenagem  

 Exame cuidadoso do fígado, baço, pele e articulações  



Cervical/submandibular 
• Amigdalite bacteriana  
• IVAS 
• Mono/Toxo 
• Tuberculose 
• Tu cabeça e pescoço 
• Linfomas  
• Leucemias 

Supraclavicular 
• Processo maligno 
da região abdominal 
ou mediastinal 
• Tuberculose 
• Histoplasmose 

             Axilar 
• Infecção local 
• Tumor de mama 
• D. arranhadura do gato 

Mediastinal 
• Linfoma 
• Leucemias 
• Timoma  
• Tuberculose 
• Sarcoidose 

Abdominal 
• Linfoma 
• Outras neoplasias 

Inguinal 
• Doenças venéreas 
• Outras neoplasias 

Linfonodomegalias 



Exames laboratoriais 

Hemograma com reticulócitos 

DHL 

 Sorologias 

 Ácido úrico  

 Cálcio e fósforo séricos 

 RX de tórax 

Linfoproliferações 



x 

Malignas 
• Perda de peso 

• Sudorese noturna 

• Dores ósseas 

• Aumento progressivo dos 
linfonodos 

• Aderente ao plano profundo 
ou pele 

• Hemograma alterado 

• Ácido úrico elevado 

• DHL elevado 

• RX de tórax anormal 

Benignas 
• Sintomas de gripe 

• Aumento rápido e não 
progressivo dos gânglios 

• Não aderentes 

• Hemograma normal ou 
discretamente alterado 

• Ácido úrico normal 

• DHL elevado não mais do que 
uma vez o normal 

Linfoproliferações 



Diagnóstico 

Biópsia do gânglio 

Mielograma e/ou Biópsia de Medula Óssea 

Linfoproliferações 



Linfoma de Hodgkin 
Definição e classificação 

Neoplasia maligna do tecido linfóide, definida  histo- 
patologicamente pela célula de Reed- Sternberg 

 Subtipos histológicos 

• LH nodular com predomínio de linfócitos  

• LH clássico   - esclerose nodular (EN)    

                           - celularidade mista (CM) 

                           - depleção linfocitária (DL) 

                           - rico em linfócitos (LHRL) 



Linfoma de Hodgkin 
Célula de Reed-Sternberg 



Linfoma de Hodgkin 
Epidemiologia e Clínica 

Distribuição bimodal: 3a década e após 45 anos 

     EN predomina em jovens, CM em mais idosos 

      Fatores socioeconômicos e do meio ambiente 

      Mononucleose infecciosa prévia (risco 3 x maior) 

Adenomegalias indolores 

    Sintomas B, febre de Pel-Ebstein, prurido 

    Massa mediastinal (mulheres jovens, síndrome de veia cava 
superior) 

 Infecções (imunidade celular) 



Linfoma Hodgkin 
Investigação clínica 

 História e exame físico 

 Diagnóstico histológico: biópsia ganglionar e imuno-

histoquímica (classificar subtipos) 

 Hemograma, VHS, função hepática e renal 

 DHL, β2 microglobulina, EFP (albumina sérica) 

 TC pescoço, tórax, abdome e pelve 

 Cintilografia com gálio (67Ga) 

 FDG-PET (marcador 18F-fluordeoxiglicose) 

 BMO bilateral 



Linfoma de Hodgkin 
Massa mediastinal (“Bulky”) 



Linfoma de Hodgkin 
PET 

(A) estádio III - múltiplas áreas de acometimento linfonodal em cadeias 

cervicais, supra e infra claviculares, axilares, mediastinais, para aórticas, 
ilíacas e inguinais esquerdas  

(B) PET normal 



Estadiamento de Ann Arbor 

Estadio I Estadio II Estadio III Estadio IV 

Estadios A e B 



Diagnóstico e prognóstico 

Bx ganglionar 

Tratamento: QT +/-RT 

Prognóstico em geral bom 

    dependendo do estadio clínico, presença grandes 

massas, tipo histológico, VHS, resposta ao tratamento 



Linfoma não Hodgkin 
Definição e Epidemiologia 

Grupo heterogêneo de doenças caracterizado 

pela proliferação clonal de células linfóides  

 

 Incidência - 2,4%  das  neoplasias  malignas 

                         ↑com a idade  

       20–24 anos - 2.9/100.000 (♂) e 1.9/100.000 (♀) 

        60-64 anos - 51.2/100.000 (♂) e 38.4/100.000 (♀) 

        razão ♂/♀ - 1.3:1  



Linfoma não Hodgkin 
Definição e Epidemiologia 

 Associação com 

     EBV (após TX de órgãos, linfomas associados a AIDS, linfoma Burkitt endêmico) 

     HTLV1 (ATLL)         HHV8 (linfoma primário de efusões) 

     Vírus da hepatite C (linfoma linfoplasmocítico e da zona marginal esplênico) 

     H. Pylori (linfoma MALT)        HIV (risco 100x > LNH)  

 Variação geográfica: Burkitt (África), ATLL (Japão e Caribe) 

 80% linhagem B e 20% linhagem T 



Linfoma não Hodgkin 
Aspectos Clínicos 

 Adenomegalias confluentes 

Hepatoesplenomegalia 

 Envolvimento extranodal (SNC, compressão  

canal medular, pele, pulmão, medula óssea) 

 Anel de Waldeyer 

 Sintomas B: febre, sudorese noturna, perda   

     de peso >10% (1/3 dos pacientes) 



Linfoma não Hodgkin 

Investigação clínica 

 Anamnese e exame físico 

 Diagnóstico histológico: biópsia ganglionar 

 Função hepática e renal 

 DHL, b2 microglobulina, Eletroforese proteínas 

 TC pescoço, tórax, abdome e pelve 

 Mapeamento com gálio 67 

 PET com FDG-F18 (tomografia com emissão de positron 

com marcador 18F-fluordeoxiglicose) 

  BMO bilateral 



Linfoma não Hodgkin 

Adenomegalia cervical direita 



Linfoma de Burkitt 



Linfoma não Hodgkin 

Síndrome de veia cava superior 



Linfoma não Hodgkin 

Adenomegalia mesentérica e retroperitoneal 



Linfoma não Hodgkin 
Classificação clínica 

Indolentes 

   Exs: linfoma linfocítico de pequenas células/LLC 

             linfoma folicular 

Agressivos 

   Exs: linfoma de Burkitt 

             linfoma difuso de grandes células 



Linfoma não Hodgkin-PET 
, 60 anos, LDGCB, estadiamento e após 2 ciclos de Quimioterapia 

LDGB = Linfoma Difuso de Grandes Células B 



Leucemia Linfóide Crônica 

Definição 

Doença clonal caracterizada por acúmulo de 

pequenos linfócitos B, de aspecto maduro, no 

sangue periférico, medula óssea e tecidos linfóides 



Leucemia Linfóide Crônica 

•  Leucemia mais freqüente 

•  > 60 anos, mais sexo masculino 

•  Sobrevida média - 6 anos (20% sobrevida >10 anos) 

•  Quadro clínico - assintomático c/ linfocitose no       

sangue periférico 

•  Poliadenomegalias, esplenomegalia 

•  Doença avançada - fadiga, perda de peso, 

infecções recorrentes (hipogamaglobulinemia) 

•  Doenças autoimunes (AHAI, PTI, Aplasia Pura SV) 



Leucemia Linfóide Crônica 

Laboratório 

 Sangue Periférico 

     linfocitose persistente >5000/mm3  (> 6 meses) 

     anemia /plaquetopenia na fase avançada 

Medula óssea  

    linfocitose > 30%  

 Imunofenotipagem: clonal B, CD20/CD5+ 



Leucemia Linfóide Crônica 

Linfócitos e manchas de Gumprecht em SP 



Mieloma Múltiplo 

Definição 

   Doença  maligna  clonal,  caracterizada  pela 

proliferação  de  plasmócitos  que  sintetizam Ig 

de um único tipo (monoclonal) ou fragmentos 

de Ig (Kappa ou lambda) 



Mieloma Múltipo 

Clínica 

• Dor óssea, anemia e fadiga  

• Doença renal:  cadeias leves no rim,  hipercalciúria, 

hiperuricemia, desidratação, depósito de amilóide 

• Neuropatias (compressão pelo tumor) 

• Síndrome de hiperviscosidade 

• Infecções 



Mieloma Múltiplo 

Diagnóstico 

Pico monoclonal (EFP, IEFP sérica e urinária) 
 

Plasmocitose > 10% em medula óssea 
 

Lesões líticas em RX esqueleto  



Mieloma Múltiplo 
Eletroforese de Proteínas - pico monoclonal 

          Paciente com MM IgG Padrão normal 

          proteína monoclonal   38g/dl 

 



Mieloma Múltiplo 

Sangue Periférico-rouleaux 

Rouleaux Plasmócito 



Mieloma Múltiplo 

Plasmocitose em MO 



Mieloma Múltiplo 
Lesões em saca-bocado em RX 


