
SINTOMAS

DIAGNÓSTICO

Não existem sintomas ou sinais específicos de Linfoma. O quadro clínico pode ser comum a outras 
patologias, pelo que é necessário uma integração de todos os aspetos.

No entanto, a forma mais frequente de apresentação corresponde ao aumento de dimensões dos 
gânglios linfáticos, os quais são palpáveis se forem superficiais. Se o seu aumento envolver os gânglios 
linfáticos presentes no interior do tórax e abdómen, poderão gerar sintomas atribuíveis à compressão 
dos órgãos em redor.

Os doentes poderão ainda apresentar sintomas como cansaço, febre ou suores noturnos e perda de 
peso.

PROGNÓSTICO E TRATAMENTO
O prognóstico e o tipo de tratamento a realizar dependem do subtipo do LNH, do estadiamento, da 
idade, do estado geral e patologias que o doente apresente.

Para um diagnóstico adequado é necessário uma biópsia do local envolvido, que na maioria das 
situações, corresponde a um gânglio linfático.

Adicionalmente realizam-se outros exames para identificar os locais envolvidos, chamados exames de 
estadiamento, que incluem TAC ou PET, Biópsia Óssea, Medulograma e exames Laboratoriais 
Sanguíneos.

As várias opções de tratamento incluem:

Gânglios linfáticos superficiais - Imagem Ilustrativa 

Constituída por fármacos que atuam 
em diferentes etapas do ciclo celular 
da célula, levando à morte celular.

TRANSPLANTE DE
MEDULA ÓSSEA

A Quimioterapia em dose elevada e/ou 
irradiação total corporal destrói não só as
células tumorais, mas também as células 
produtoras de medula óssea. Para as substituir 
poderá ser realizado um Autotransplante (se 
forem do próprio) ou Alotransplante (se forem
de outra pessoa) de Células Progenitoras.
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através de:

ANTICORPOS

Proteínas semelhantes aos Anticorpos 
naturais presentes no nosso organismo, 
produzidas em laboratório que têm a 
capacidade de identificar e se ligar a 
partes especificas das células tumorais 
levando à sua destruição.

CAR T

Terapêutica celular em que os linfócitos 
T do próprio são manipulados e 
modificados em laboratório de modo a 
reconhecerem a célula tumoral quando 
são novamente infundidos.

RADIOTERAPIA

Utillização de raios de alta energia ou 
partículas sub-atómicas como os 
eletrões ou protões que provocam 
lesão nos cromossomas das células 
tumorais levando à sua morte.

Pescoço Axila Virilha
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SISTEMA LINFÁTICO

LINFOMA

O sistema linfático é composto pelos órgãos 
linfáticos primários (medula óssea e timo) e pelos 
órgãos e tecidos linfáticos secundários (gânglios, 
amigdalas/tonsilas, baço, tecido linfoide associado 
às mucosas), ligados entre si pelos vasos linfáticos, 
onde circula a linfa.

A linfa é constituída por glóbulos brancos - na sua 
maioria linfócitos, proteínas, lipídios e água, e o 
sistema linfático tem a função de transportar 
nutrientes e defender o nosso organismo.

O linfoma é um grupo de doenças resultantes da 
acumulação de linfócitos (um subtipo de glóbulos 
brancos) malignos nos gânglios linfáticos. 

Divide-se em 2 grupos:

Indolentes: de baixo grau, tendem a  progredir  lentamente, produzindo poucos ou nenhuns sintomas. 
Por vezes podem não precisar de tratamento durante meses, anos ou mesmo nunca serem tratados. 
A maioria, quando tratados, obtêm uma situação de remissão completa.

Agressivos: de alto grau, têm uma multiplicação mais rápida, pelo que surgem sintomas e/ou sinais 
mais precocemente. O seu diagnóstico implica a necessidade de tratamento.

Podem ainda ser agrupados em Linfomas:

O Linfoma Não-Hodgkin (LNH) tem cerca de 60 subtipos, e consoante o linfócito de origem são 
subclassificados em LNH B (mais frequentes), LNH T ou LNH NK.

FATORES DE RISCO
A influência na desregulação do sistema imunitário de vírus, bactérias, agentes químicos, radioativos, 
dieta, idade, e em que grau e modo ocorre, permanece na maioria dos casos pouco esclarecida. 
Embora o diagnóstico de LNH possa ocorrer em qualquer género e idade, a maioria dos casos 
evidenciam-se acima dos 60 anos, com um ligeiro predomínio no sexo masculino. Esta doença não é 
hereditária.

Todavia, situações que promovem a disfunção ou estimulação crónica do sistema imunitário - infeção 
HIV e Hepatite C, vírus epstein barr, helicobacter pilori, doenças autoimunes, imunossupressão 
mediada por fármacos - estão associados a um maior risco de ocorrência, mas a sua presença ou 
exposição não implica necessariamente um diagnóstico futuro de LNH.

Poderá adotar medidas de minimização de risco de infeção para HIV, Hepatite C, bem como adotar 
as medidas de segurança associadas ao contacto com agentes químicos e radioativos.
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A MAIORIA DAS PESSOAS COM 
DIAGNÓSTICO DE LNH NÃO 
APRESENTAM FATORES DE RISCO 
QUE POSSAM SER MODIFICADOS, 
PELO QUE NÃO HÁ FORMA EXATA 
DE PREVENÇÃO - NÃO HÁ NADA 
QUE O DOENTE PODERIA TER 
FEITO DE DIFERENTE PARA NÃO 
DESENVOLVER UM LINFOMA.

GÂNGLIO LINFÁTICO
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