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Introdução: 

• Infância/criança (0 a 14 anos) 
• Adolescente (15 a 19 anos) 
• Adolescente e adulto jovem (AYA – 15/16 a 39 anos, NCI/NIH; Brasil – 15 a 29 anos) 
• Adulto (> 40-60 anos) 
• Idoso (> 60 anos) 
 
Faixa etária pediátrica no Brasil (0 a 19 anos) 
 
• Segundo CFM 
Considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 (doze) anos de 
idade incompletos, e adolescente aquela entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade 
 
• Segundo Sociedade Brasileira de Pediatria 
atenção pediátrica se faça desde o último trimestre da gravidez até os 19 anos de idade 
 

Definição da faixa etária: 



Introdução: 

Tipos histológicos mais comuns: 
Linfoma de Burkitt 
Linfoma linfoblastico (LBL ou LLA) 
Linfoma de grandes células anaplásico (ALCL) 
Linfoma difuso de grandes células B (DLBCL) 
 
Menos frequentes:  
Linfoma folicular (FL) 
Linfoma da zona marginal (LZM) 
 
*Linfoma de grandes células B  
do mediastino (tímico) – PMBL: 
Mais frequente na população de  
adolescentes e jovens adultos 
(15-39 anos) 

 

United States SEER data 2000-2011. Fonte: NCI (NIH): SEER18 Areas. 



Introdução: 

Dados do Brasil (fonte INCA http://www1.inca.gov.br/wcm/incidencia/2017/pdf/versao-completa.pdf) 
 

• Os tumores mais frequentes na infância e na adolescência (0 a 19 
anos) são as leucemias, os do sistema nervoso central e linfomas. 

• Assim como em países desenvolvidos, no Brasil, o câncer já 
representa a primeira causa de morte (8% do total) por doença 
entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. 

• Estimativa de 12.600 casos novos de câncer em crianças e 
adolescentes em  2017. Números por regiões: Sudeste (6.050), 
Nordeste (2.750), Sul (1.320), Centro-Oeste (1.270) e Norte 
(1.210). 

 
Estimativa de novos casos: 12.500 (2018 - INCA) 
Número de mortes: 2.835 (2013 ) 2.724 (2014)  











Perspectivas: Adultos x Crianças 

• LNH agressivos são mais comuns na faixa etária 
pediátrica e linfomas de células B de baixo grau são 
raros 

• Diferentes vias de patogênese em algumas entidades 
já foram demonstradas entre as faixas etárias 
pediátrica e adulta, como nos DLBCL e BL, assim 
como no FL pediátrico 

• Protocolos de tratamento e evolução são diferentes 
nos dois grupos devido a farmacocinética idade-
relacionado para cada droga, protocolos com maior 
toxicidade são menos tolerados em adultos (idosos) 

 
Blood 2018;132:369-375. 



Perspectivas: DLBCL  em adultos x crianças 

DLBCL tipicamente ocorre em pacientes > 60 anos, e distingue biologicamente dos DLBCL 
pediátricos: 
• Maior frequência de fenótipo/genótipo tipo centro-germinativo (GCB) 
 0-9 anos – 95%GCB;  
 10-19 anos – 80%GCB; 
 adultos – 42% GCB; 
Fenótipo/genótipo tipo células B-ativadas (ABC) é raro em pacientes < 30 anos 
• Rearranjo do Myc é frequente na faixa pediátrica: 37% casos pediátricos x 10% adultos 
• Rearranjo do BCL2 é infrequente na faixa pediátrica 
• Mecanismo de ativação oncogênica mais frequente na faixa pediátrica é a ativação da 

via NF-KB 
• Alterações citogenéticas comuns nos DLBCL pediátricos são –p14, -19p13.32, +16p11.2 
• Linfoma de células B de alto grau, double hit são extremamente raros na população  

pediátrica 
• Imunofenótipo DLBCL pediátricos mostra BCL2 -/c-Myc +/Ki-67 elevado (alto índice 

proliferativo) 
• DLBCL pediátrico tem mesmo protocolo de tratamento que os BL, com evolução 

excelente a regimes agressivos (curta-duração/alta dose/multiagente), OS>90-80% 
 
Blood 2018;132:369-375; Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2016 Dec 2;2016(1):589-597; Pediatr Blood Cancer 2018;65:e27073. 



Perspectivas: BL em adultos x crianças 

BL apresentam rearranjo do MYC (8q24), mas existem diferenças moleculares 
entre BL pediátrico e em adultos: 
• Amplificação 13q ; ganho 7q e 5q CN-LOH em pacientes jovens 
• 17p e 18 CN-LOH somente em pacientes adultos 
• Mutações no gene ID3 foram encontradas em todos os pacientes adultos, mas 

apenas em 42% dos pediátricos 
• Aberrações no cromossomo 22q e 13q estão associados a pior prognóstico em 

casos pediátricos 
• Aberrações no cromossomo 17 estão associados a risco adverso em adultos 
 

Blood 2018;132:369-375. 
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Perspectivas: PMLBCL em adultos x crianças 

• Mais frequente na população de adolescentes 
e jovens adultos (15-39 anos) 

• Considerado de evolução ruim comparado ao 
DLBCL pediátrico, com EFS 66% x 85% 

• Considerado linfoma ‘imune privilegiado’ com 
ganhos e amplificações no cromossomo 9p, 
resultando na expressão de PD-L1 e PD-L2 

• Desafio é estabelecer protocolo de tratamento 
curativo, regime de mais sucesso atualmente é 
DA-EPOCH-R em pacientes adultos (19-52 
anos, mediana 30 anos) 

 

Blood 2018;132:369-375; Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2016 Dec 2;2016(1):589-597; Pediatr Blood Cancer 2018;65:e27073. 



Perspectivas: PMLBCL em adultos x crianças 

PMLBCL apresenta alterações genéticas 
recorrentes com desregulação das vias 
NF-KB e JAK-STAT, com GEP mais 
semelhante ao HL que o DLBCL 

MGZL apresenta prognóstico muito 
pior 

Br J Haematol 2016;173:507-530 



Linfomas pediátricos indolentes: 

Virchows Arch 206;468:141-157 



Linfoma folicular pediátrico 

Adv Anat Pathol 2017;24:128-135; 
Virchows Arch (2016) 468:141–157 

• Foi reconhecido como entidade 
definitiva na nova edição da WHO 
(2016 Revision of the WHO Classification of 
Lymphoid Neoplasms) 

 

• A expressão de BCL2 geralmente é 
negativa, mas em cerca de 20% dos 
casos pode ter uma expressão 
positiva fraca.  

 
• Na maioria dos casos o CD20+ é 

restrito aos folículos sem infiltração 
significativa da região interfolicular, 
ajudando no diferencial com NMZL. 
Mas em raros casos pode ter CD20+ 
na região interfolicular. 



CD20 BCL6 CD10 BCL2 
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Linfoma da zona marginal nodal pediátrico 

• Foi reconhecido como entidade 
provisória na nova edição da WHO 
(2016 Revision of the WHO Classification of 
Lymphoid Neoplasms) 

 

• Diferente o NMZL usual, o NMZL 
pediátrico mostra hiperplasia folicular 
com características semelhantes a 
PTGC, que pode ser demonstrado com 
a marcação pelo IgD 

Adv Anat Pathol 2017;24:128-135; 
Virchows Arch (2016) 468:141–157 





Linfoma de grandes células B com rearranjo IRF4 

• Foi reconhecido como entidade provisória na nova edição da 
WHO (2016 Revision of the WHO Classification of Lymphoid 
Neoplasms) 

 
• Apresenta padrões de arquitetura folicular, difuso ou misto 

folicular e difuso 
 
• A expressão de BCL2 geralmente é positiva, CD10 pode ser 

negativo e o BCL6 é positivo. 
 
• MUM1 é positivo forte, com Ki67 positivo (alto índice) 





Diagnóstico diferencial: ALCL e HL 

• ALCL frequentemente pode ter morfologia semelhante ao HL, 
principalmente com padrão esclerose nodular tipo II ou depleção 
linfocitária 

 
• ALCL pode apresentar células RS-símile 
 
• Na faixa etária pediátrica a maioria dos casos de ALCL está 

associado ao ALK+ (ALCL ALK+) 
 

Am J Surg Pathol 2006;30:223-229 
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Diagnóstico diferencial: ALCL e HL 



Diagnóstico diferencial: ALCL e HL 



Diagnóstico diferencial: ALCL e HL 



Diagnóstico diferencial: ALCL e HL 



Diagnósticos diferenciais do HL 
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Linfoma/leucemia linfoblástico 

• É uma neoplasia de linfoblastos programados para linhagem de 
células T ou B, originando-se no timo ou medula óssea, 
respectivamente 

• Pode acometer a medula óssea, sangue periférico, sítios nodal e 
extranodal, bem como o timo 

• A distinção entre leucemia e linfoma linfoblástico é arbitraria e 
baseada no sítio de acometimento (> 25% de blastos na MO é 
usado para definir leucemia) 

• Linfoma linfoblástico T representa 2% de todos os linfomas não 
Hodgkin. A LLA- B é considerada uma doença da infância, 75% dos 
casos ocorrem em idade < 6 anos. 

• LLA-T:15% das leucemias da infância e 25% dos casos em adultos; 
LBL-T representa 95-90% de todos os LBL; LBL-B representa 10% de 
todos os LBL.  

 





• Biópsia de linfonodo inguinal (1,0 cm) enviado como 
caso de consultoria para exame imuno-
histoquímico. 

• Paciente do sexo masculino, 4 anos, sem história 
clínica. 

• Solicitado maiores informações clínicas. 

• Obtido contato com a mãe do paciente, que 
informou que havia sido diagnosticado muito 
recentemente no sangue periférico um tipo de 
leucemia (sic), algum tempo após a bx. do 
linfonodo. 





arrumada 



arrumada 



• Linfadenite 
dermatopática 1 

• Linfadenite reacional a/e 2 

• Doença linfoproliferativa 3 

Painel imuno-histoquímico inicial:  
CD20, CD3, CD10, BLC6, BCL2, KI-67, CD1a, S-100, CD68 
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• Obtido contato com a mãe do paciente, que 
informou que havia sido diagnosticado muito 
recentemente no sangue periférico um tipo de 
leucemia (sic), algum tempo após a bx. do 
linfonodo. 

CASO 1: 

Ampliação do painel imuno-histoquímico:  
CD99, Tdt 
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Pitfalls – Tdt: em tecidos reativos e normais 

(crianças e adultos) 





Tdt 



Pitfalls – Tdt: em tecidos reativos e normais 

(crianças e adultos) 



Pitfalls – Tdt: em tecidos reativos e normais 

(crianças e adultos) 



Pitfalls – Tdt: em tecidos reativos e normais 

(crianças e adultos) 
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Linfomas NK/T e PTCL (não ALCL) pediátricos 

Pediatr Dev Pathol. 2018 Oct 18:1093526618807110. doi: 10.1177/1093526618807110. 
[Epub ahead of print] 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=wilberger+AC,+Liang+X
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=wilberger+AC,+Liang+X
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=wilberger+AC,+Liang+X
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=wilberger+AC,+Liang+X
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=wilberger+AC,+Liang+X
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=wilberger+AC,+Liang+X


• Menino de 2 anos, de descendência japonesa, 
apresentando linfadenopatia generalizada, 
esplenomegalia e trombocitopenia. 

• Hemograma mostrou anemia e trombocitopenia 
(leucócitos: 10,3x109 / L, linfócitos 47%).  

• Testes sorológicos para HIV, HBsAg, HCV, CMV, EBV, 
toxoplasmose e rubéola foram negativos. 

• Foi realizada biópsia excisional de cadeia linfonodal 
cervical contendo 22 linfonodos, sendo que o maior 
deles media 1,6 cm em seu maior eixo. 
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• Presença de hipergamaglobulinemia e elevação da vitamina B12. 
• Imunofenotipagem do sangue periférico mostrou 6,8% de 

linfócitos T CD4 / CD8 DNg, que expressavam TCR-alfa-beta.  
• Diagnóstico provável de ALPS foi feito e o paciente permanece 

estável, em tratamento com corticoterapia contínua, até os dias de 
hoje.  

• Avaliação subsequente de dois linfonodos foi realizada e, em 
ambos, os achados imuno-histológicos apresentaram as mesmas 
características da primeira biópsia. 

Diagnóstico: Síndrome Linfoproliferativa 

Autoimune (ALPS) 



Síndrome Linfoproliferativa Autoimune (ALPS) 

• ALPS é um distúrbio genético raro de apoptose de linfócitos 
levando ao acúmulo de células CD4 / CD8 DNg, que causa 
linfadenopatia crônica de início na infância, esplenomegalia, 
citopenias e aumento do risco de linfoma de células B.  

• Está relacionada às mutações nos receptores de apoptose FAS 
(mais frequentemente), FASLG ou CASP10.  

• Os achados imuno-histológicos típicos são considerados como 
critérios secundários para seu diagnóstico. 

• Patologistas devem estar atentos a essa possibilidade, evitando 
interpretações errôneas dos casos, considerando o diagnóstico 
diferencial mais frequente, incluindo linfomas de células T em 
alguns casos, com infiltração maciça de linfonodos, baço e medula 
óssea pelas células DNg. 
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