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RESUMO 

 

Costa RO. Linfoma não Hodgkin extralinfonodal gástrico: estudo retrospectivo do 

serviço de Hematologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2007. 105p. 

 

Aproximadamente 40% dos casos de Linfoma não Hodgkin (LNH) se originam fora 

dos linfonodos, sendo então denominados linfomas extralinfonodais. No trato 

gastrointestinal (TGI), o estômago é o local mais freqüentemente envolvido, 

representado pelo linfoma MALT e pelo linfoma difuso de grandes células B 

(LDGCB). No Brasil, apesar da sua freqüência e importância, existem poucos 

dados epidemiológicos em relação aos linfomas, especialmente no que se refere 

aos linfomas de origem extralinfonodal.  Para avaliar as características dos 

linfomas primários gástricos em uma população brasileira, 60 casos foram 

avaliados retrospectivamente. Trinta e oito (63,3%) foram classificados como 

LDGCB e 22 (36,6%) como MALT. Entre os dois grupos, não houve diferenças 

significativas em termos de sexo, idade, sintomas dispépticos, sintomas “B”, 

presença de massa Bulky, infiltração de medula óssea, estádio, infecção por H. 

pylori, achados laboratoriais e endoscópicos. Foram adotados diferentes 

protocolos de tratamento. A taxa de remissão completa foi de 73,1% no LDGCB e 

de 95% no linfoma MALT. A taxa de sobrevida livre de doença em 7 anos foi de 

84,8% no LDGCB e de 94,1% no linfoma MALT. A taxa de sobrevida global em 7 

anos foi de 65,7% no LDGCB e de 92,9% em 5 anos no linfoma MALT. Como não 

conseguimos demonstrar diferenças entre os dois tipos histológicos, concluímos 

que o diagnóstico histológico correto é essencial para a terapêutica mais 

adequada.  

 

Descritores: Linfoma não Hodgkin, Linfonodos, Estudos retrospectivos, Hospitais universitários. 

 



SUMMARY 

 

Costa RO. Gastric extranodal non-Hodgkin’s Lymphoma: retrospective study at the 

Hematology Department of the Clinic Hospital of the University of São Paulo 

[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 

2007. 105p. 

 

Approximately 40% of the non-Hodgkin’s Lymphoma arises outside lymph node 

tissue, being then termed extranodal lymphoma. In the gastrointestinal tract, 

gastric is the commonest localization represented by MALT and diffuse large B-cell 

lymphoma (DLBCL). In Brazil, despite its importance and frequency there are very 

few epidemiological data concerning lymphomas, specially the extranodal ones. In 

order to study the primary gastric lymphoma features in a Brazilian population, 60 

patients were retrospectively evaluated. Thirty eight cases (63.3%) were classified 

as DLBCL and 22 (36.6%) as MALT lymphoma. There were no significant 

differences between the 2 groups in terms of sex, age, gastric symptoms, “B” 

symptoms, Bulky disease, bone marrow infiltration, stage, H. pylori infection, 

laboratory and endoscopic findings. Different treatment methods were adopted. 

The complete remission rate was 73.1% for DLBCL and 95% for MALT lymphoma. 

The disease free survival in 7 years was 84.8 for DLBCL and 94.1% for MALT 

lymphoma. The 7 year overall survival (OS) rate for DLBCL was 65.7% and 5 year 

OS for MALT was 92.9%. Because we could not demonstrate differences between 

the two histological groups, we conclude that the correct histological diagnosis is 

essential for choosing the best therapeutic approach.   

 

Descriptors: Non Hodgkin’s lymphoma, Lymph nodes, Retrospective study, University hospitals 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas duas últimas décadas houve enorme avanço na compreensão 

desse grupo tão heterogêneo de doenças conhecido como Linfoma não 

Hodgkin (LNH), e o reconhecimento de que alguns subtipos destes tumores 

apresentavam patogênese, aspectos imunofenotípicos e genéticos 

específicos levaram à definição de entidades próprias e nortearam a Revised 

European-American Classification of the Lymphoid Neoplasm (classificação 

REAL) e a classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS) das 

neoplasias malignas linfóides (1,2). 

Tais classificações foram um marco na história dessas neoplasias 

malignas, pois tornaram mais racional a compreensão dos diversos subtipos 

de LNH aos olhos de clínicos e patologistas, orientando condutas 

terapêuticas mais precisas e dirigidas para cada tipo de linfoma. 

A heterogeneidade desta doença, quando comparada ao Linfoma 

de Hodgkin por exemplo, pode ser conferida quando observamos que, em 

até 40% dos casos, o LNH pode ter comprometimento extralinfonodal. 

Nestes casos, o trato gastrintestinal (TGI) é o local mais acometido, e 

representa 60% dos casos. O estômago, mesmo não possuindo tecido 

linfóide fisiológico, é o órgão mais comumente envolvido por linfoma no TGI 

(3,4). Assim, o linfoma extralinfonodal tem sido alvo de particular interesse 

devido à sua patogênese peculiar, complexidade diagnóstica e freqüência. 
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Com contribuição indiscutível para o entendimento desta neoplasia 

maligna destacam-se Isaacson e Wright, que no início dos anos 80 

observaram que os linfomas primários gástricos tinham características 

histológicas muito próximas às encontradas no tecido linfóide associado à 

mucosa (MALT – mucosa associated lymphoid tissue), e distintas daquelas 

encontradas no linfoma nodal (5). Posteriormente, o linfoma primário 

gástrico, composto por tecido semelhante ao MALT, foi denominado de 

linfoma MALT e, mais recentemente, reconhecido como linfoma da zona 

marginal extralinfonodal nas classificações REAL/OMS. Em um estudo 

clínico de relevância da Classificação REAL, o linfoma MALT representou o 

terceiro tipo de linfoma mais comum, demonstrando assim a necessidade do 

seu entendimento no contexto dos LNH como um todo (6).  

Outra peculiaridade e interessante característica do Linfoma MALT 

gástrico está em sua patogênese e forma de tratamento. Demonstrou-se que 

a infecção por Helicobacter pylori (H.pylori) tem um papel causal nestes 

linfomas e que, em alguns casos, pode se obter remissão completa (RC) 

apenas com tratamento de erradicação da mesma (7). 

 Embora com história natural tipicamente indolente, o linfoma MALT 

gástrico pode, com estimulação antigênica persistente causada pela H. 

pylori, adquirir alterações genéticas secundárias e sofrer transformação para 

linfoma de alto grau, sendo então classificado como Linfoma Difuso de 

Grandes Células B (LDGCB). Como em alguns casos não se identifica 

componente de células linfóides pequenas, nem a típica lesão linfoepitelial 
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que caracteriza o linfoma MALT, o diagnóstico de LDGCB gástrico “de novo” 

também é aceito. 

No Brasil, pouco se conhece sobre a epidemiologia, as 

características clínicas e terapêuticas do linfoma MALT. Neste estudo, 

propusemo-nos fazer uma análise clínica, epidemiológica e histológica do 

linfoma MALT gástrico em uma população de pacientes com LNH de uma 

única instituição.  
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2. OBJETIVOS 

 

O presente estudo foi realizado com os seguintes objetivos: 

1) Avaliar as características clínicas, epidemiológicas, endoscópicas e 

histológicas de pacientes portadores de linfoma gástrico que foram 

acompanhados de 1990 a 2004 no Serviço de Hematologia e Hemoterapia 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (HC-FMUSP). 

2) Avaliar as taxas de RC, Sobrevida Livre de Doença (SLD) e Sobrevida 

Global (SG) dos  pacientes portadores de linfoma gástrico tratados no 

Serviço de Hematologia e Hemoterapia do HC-FMUSP. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 
 
3.1 Aspectos gerais dos Linfomas não Hodgkin 

 
 

Os LNH compreendem um grupo heterogêneo de neoplasias malignas 

linfóides, que variam quanto à epidemiologia, patogênese, histologia, 

manifestações clínicas e prognóstico. Esta peculiar diversidade pode resultar 

em diferentes estratégias terapêuticas que vão desde protocolos contendo 

múltiplas drogas de variável toxicidade até a abordagem expectante 

conhecida como “watch and wait”. Na última década, o avanço em 

imunologia e genética permitiu caracterizar e individualizar subtipos 

específicos de LNH, previamente não identificados. 

A incidência dos LNH aumenta com a idade, especialmente acima dos 40 

anos, e é mais comum no sexo masculino e em caucasianos. Nos Estados 

Unidos da América (EUA), os LNH representam a sexta causa de morte por 

câncer e a quinta causa mais comum de neoplasia, com cerca de 56000 

novos casos diagnosticados em 2005 (8,9). No Brasil, estima-se uma 

incidência de 55000 casos/ano, representando a quinta forma mais comum 

de neoplasia (10).  

A maioria dos LNH origina-se em linfonodos. Porém, cerca de 40% dos 

casos têm início em sítios extralinfonodais (3). Apesar de sua alta frequência, 

antes de 1980 pouco se conhecia sobre o linfoma extralinfonodal. 

Nos pacientes com LNH extralinfonodal, o trato gastrointestinal é o local 

mais comumente envolvido: 60% destes casos ocorrem no estômago, 20% 
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no duodeno, 10% na válvula ileocecal e menos de 10% no cólon. Embora a 

incidência do linfoma gástrico tenha dobrado nos últimos 10 anos, o 

adenocarcinoma de estômago ainda é o tumor mais comum, sendo o linfoma 

primário de estômago responsável por cerca de 8% de todas as neoplasias 

malignas do estômago (4). 

Apesar do crescente interesse na patogênese e tratamento do linfoma 

gástrico, e da escassez de dados epidemiológicos, alguns estudos têm 

demonstrado aumento de 3% a 5% na incidência deste tumor ao ano (11,12). 

É possível que em decorrência de diferentes critérios diagnósticos 

utilizados e da inclusão de casos diagnosticados antes do reconhecimento do 

linfoma MALT como entidade própria, é que a incidência deste linfoma na 

literatura seja tão variável. Na Alemanha, a incidência é de 0,8 

casos/100.000 habitantes (13). Na Tunísia, local com alta incidência de 

neoplasias malignas de estômago, o linfoma gástrico é muito freqüente, e 

representa 24% de todos os tumores de estômago. Um achado interessante 

neste estudo é a baixa prevalência de infecção por Helicobacter pylori  nas 

amostras analisadas, comparada à alta freqüência de infecção da bactéria na 

população em geral (14). Em Feltre, Itália, a incidência é de 13,2 casos para 

cada 100.000 habitantes, chegando a ser comparada com linfoma nodal, 

tendo sido esta a primeira evidência epidemiológica sugerindo relação entre 

infecção por Helicobacter pylori e o desenvolvimento de linfoma gástrico (15). 

Embora o papel da H. pylori na patogênese dos LNH MALT esteja bem 

estabelecido, é possível que fatores genéticos também contribuam para o 

desenvolvimento da doença. 
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3.2 Definição de Linfoma Gástrico 

Por definição, considera-se um linfoma extralinfonodal aquele que se 

origina em tecido linfóide não encapsulado. Entretanto, sua caracterização na 

prática clínica é difícil, já que não é rara a disseminação de um linfoma nodal 

para tecidos extralinfonodais.  

A primeira definição proposta para o linfoma primário de TGI data da 

década de 60. Nesta época, se preconizava que a doença se restringisse a 

um único local extralinfonodal com seus respectivos linfonodos. Deveria 

excluir-se o envolvimento concomitante de adenomegalias não contíguas, 

fígado, baço e medula óssea. Outros autores estabeleceram que os 

pacientes teriam ou doença predominante em TGI ou que, na presença de 

adenomegalias, 75% da massa tumoral localizar-se-ia no TGI (16). 

Quanto mais rigoroso o critério utilizado nos estudos, maior a 

probabilidade de inclusão apenas dos casos com doença localizada. 

Porém, a chance de incluir um linfoma nodal com disseminação 

extralinfonodal também seria menor.  

Atualmente, com o melhor reconhecimento do linfoma gástrico, a 

definição mais adotada tem sido a de que o linfoma primário de estômago 

seja reconhecido clinicamente como uma doença predominantemente 

gástrica, com necessidade de tratamento direcionado para a região 

gástrica, mesmo que se detecte acometimento por linfoma em outros locais 

como pulmão e medula óssea, por exemplo. 
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3.3 O linfoma MALT como entidade própria 

 

O linfoma gástrico originado do tecido linfóide associado à mucosa é 

considerado uma neoplasia maligna indolente de células linfóides B. Esses 

tumores foram descritos na década de 80 a partir de observações de 

semelhanças histológicas e imuno-histoquímicas entre a doença 

imunoproliferativa do intestino delgado (linfoma do Mediterrâneo) e o 

envolvimento primário de estômago por linfoma (5). Esses achados incluíram 

também casos de linfoma de outros sítios extralinfonodais como glândula 

salivar, tireóide e pulmão. Desde então, o termo linfoma MALT tem sido 

amplamente utilizado para caracterizar este tipo de linfoma. 

Desde o início havia uma dificuldade na identificação do linfoma 

MALT, pois nem suas características morfológicas nem seu comportamento 

clínico se assemelhavam ao de outro linfoma nodal de baixo grau de acordo 

com a classificação de Kiel. O linfoma MALT não foi incluído na classificação 

da Working Formulation for Clinical Usage, mas foi reconhecido como 

entidade própria na classificação REAL e, mais recentemente, na 

classificação da OMS, como Linfoma da Zona Marginal Extralinfonodal (1,2).  

Em estudo internacional realizado para estabelecer a relevância 

clínica da classificação Real, os casos de linfoma MALT representaram 7,6% 

do total de todos os linfomas, ficando assim entre um dos três tipos mais 

freqüentes de LNH (6). 
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3.4 Etiopatogênese e patologia molecular 

 

3.4.1 A relação entre Helicobacter pylori e linfoma MALT gástrico 

 

Apesar da existência de microorganismos espiralados no estômago 

humano já ter sido descrita no século passado, foi apenas no inicio dos anos 

80 que Warren e Marshall isolaram uma bactéria em pacientes com gastrite 

crônica ativa, doença ulcerosa gástrica e duodenal, e a associaram a um 

possível agente etiológico para essas doenças (17). Originalmente chamado 

Campylobacter pyloridis, teve seu nome mudado para Campylobacter pylori e 

posteriormente para H. pylori.  

O H. pylori é uma bactéria gram negativa, espiralada e ubíqua, 

considerada o agente mais comum de infecção crônica do ser humano. As 

principais vias de transmissão são a oral-oral e a fecal-oral, principalmente 

entre familiares na infância, e diretamente associada a más condições sócio-

econômicas, de higiene e saneamento básico. A prevalência de infecção por 

H. pylori parece aumentar com a idade e estudos epidemiológicos têm 

demonstrado uma diferença significativa entre as diferentes populações. Nos 

EUA a prevalência é menor do que 20% aos 20 anos de idade, e sobe para 

50% aos 50 anos (18). No Japão, cerca de 20% dos indivíduos menores de 

20 anos de idade estão infectados pela bactéria, atingindo pico de 80% aos 

40 anos (19). Já em algumas regiões da África, esse número pode chegar a 

100% (20).  
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No Brasil, através de sorologia para H. pylori, Souto e colaboradores 

encontraram prevalência de 84,7% de positividade em adultos moradores da 

zona rural no Mato Grosso, e de 68,2% em doadores voluntários de sangue 

em Salvador, Bahia. No sul do país, de 96 indivíduos submetidos a 

endoscopia com biópsia, a prevalência de infecção por H. pylori foi de 78,1% 

e a associação entre gastrite e infecção pela bactéria chegou a 96,6% dos 

casos (21,22,23).  

O desenvolvimento de doenças associadas ao H. pylori requer várias 

etapas, podendo levar anos até o aparecimento da doença. Na etapa inicial, 

que pode durar dias ou semanas, após a ingestão oral da bactéria, posterior 

penetração no muco e multiplicação, há liberação de agentes quimiotáticos e 

migração de polimorfonucleares para a lâmina própria e epitélio. 

Subseqüentemente, há aumento do número de linfócitos e plasmócitos, 

ocorrendo a cronificação da gastrite. A gastrite neutrofílica aguda é então 

substituída pela gastrite crônica ativa. Quando não tratada, a gastrite crônica 

pode persistir por anos em diferentes graus de atividade e cronicidade, e 

resultar em úlcera gástrica ou duodenal. Alguns indivíduos evoluem com 

atrofia gástrica e metaplasia intestinal, conhecidos fatores de risco para o 

desenvolvimento de câncer gástrico. Além disso, a infecção pelo H. pylori 

pode induzir a formação de folículos linfóides na mucosa gástrica, 

fornecendo microambiente adequado para o desenvolvimento de linfoma 

(Figura 1). Desde 1994, a H. pylori tem sido reconhecida como carcinógeno 

do tipo 1 para câncer de estômago pela Agência Internacional para pesquisa 

de Câncer. 
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Figura 1. Modelo de desenvolvimento das doenças associadas ao H. pylori* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Modificado do Gastrointestinal Lymphoma – (24) 
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O acúmulo de tecido linfóide no estômago seria então condição 

essencial para o desenvolvimento do linfoma MALT, explicando a paradoxal 

ocorrência desta neoplasia em um órgão desprovido de tecido linfóide.  

Desde então, diversos trabalhos baseados em achados clínicos, 

epidemiológicos e moleculares têm demonstrado o papel da H. pylori na 

patogênese do linfoma MALT gástrico.  

Uma das primeiras evidências dessa associação foi mostrada por um 

estudo epidemiológico realizado na Itália. Foram comparadas três 

comunidades Britânicas, concluindo-se que há 13 vezes mais casos de 

linfoma primário de estômago na Itália. Nessa região, 87% dos casos de 

gastrite estavam associados à infecção por H. pylori (15).  

Wotherspoon e colaboradores identificaram, em estudo retrospectivo 

de 110 pacientes acometidos por linfoma MALT gástrico, a presença de H. 

pylori em 92% dos casos (26).  

Posteriormente, um estudo demonstrou que pacientes com linfoma 

gástrico tinham mais freqüentemente infecção prévia por H. pylori do que o 

grupo-controle, corroborando a hipótese de que a gastrite por H. pylori seria 

condição pré-linfomatosa (27). 

Em São Paulo, em um estudo retrospectivo de 22 casos de linfoma 

gástrico submetidos a revisão histológica e pesquisa de H. pylori, 13 foram 

classificados histologicamente como linfoma MALT, e pôde-se identificar a 

presença da bactéria em 92,3% dos casos (28). 

Evidências mais diretas da H. pylori na patogênese do linfoma gástrico 

foram confirmadas por ensaios clínicos e de biologia celular. Amostras de 
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células B obtidas após ressecção de LNH MALT gástrico proliferaram e 

aumentaram a expressão de interleucina-2 e de imunoglobulina tumoral 

específica quando submetidas à cultura com H. pylori. Isso parece estar 

relacionado à presença de células T não-tumorais pois, com a remoção 

dessas células da cultura, mesmo na presença da bactéria, todos os índices 

de proliferação celular diminuíram intensamente, com conseqüente morte 

celular. Neste mesmo ensaio, células de linfoma MALT de tireóide e de 

linfoma gástrico de alto grau também foram analisadas, mas não se 

comportaram da mesma maneira quando em cultura. No caso das células de 

LNH de alto grau, a proliferação celular não foi influenciada pela ausência de 

H. pylori ou de linfócitos T (29).  

Outra evidência da participação da H.pylori na patogênese do linfoma 

MALT gástrico foi evidenciada por um estudo clinico no qual cinco, de um 

total de seis pacientes tratados apenas com antibioticoterapia para H. pylori, 

obtiveram RC (7).  

Em outro estudo, de 26 pacientes portadores de linfoma MALT 

submetidos à erradicação da bactéria, 15 (60%) entraram em RC (30).  

Na Suíça, um estudo de prevalência de infecção por hepatite C e H. 

pylori em pacientes com LNH demonstrou que a presença do vírus da 

hepatite C não estava associada ao linfoma MALT. Porém, a presença de 

anticorpos anti-H. pylori estava significativamente associada a este linfoma 

(31). 

Com grande parte da população mundial infectada pela H. pylori, e 

apenas uma pequena fração desenvolvendo doença ulcerosa péptica, 
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adenocarcinoma gástrico e linfoma MALT, um dos desafios atuais é o de se 

tentar estabelecer os fatores relacionados à bactéria ou ao hospedeiro, 

associados ao desenvolvimento dessas doenças. 

O primeiro gene da H. pylori associado com o aumento de risco de 

câncer gástrico identificado foi o “citotoxin-associated gen A” (CagA). 

Parsonnet demonstrou que pacientes infectados por cepas CagA+ possuíam 

três vezes mais chance de desenvolver adenocarcinoma gástrico do que 

pacientes infectados com cepas CagA-. Além disso, os pacientes infectados 

por cepas H. pylori CagA- não tinham aumento significativo de 

desenvolvimento de câncer gástrico quando comparados a indivíduos não 

infectados (32).  

Com relação ao linfoma gástrico, inicialmente observou-se que 

pacientes portadores de LNH MALT H. pylori+ tinham mais infecção por 

cepas CagA+ do que pacientes com gastrite crônica ativa H. Pylori+ (33).  

Em pacientes com diagnóstico de linfoma MALT, gastrite crônica ativa 

e linfoma de alto grau gástrico submetidos à pesquisa de H. pylori CagA+, foi 

verificada freqüência maior de cepas CagA+ em casos de linfomas 

agressivos do que em gastrite crônica ou em casos de linfoma MALT, 

sugerindo um possível papel de cepas CagA+ na patogênese do linfoma de 

alto grau (34). 

Ainda que outros estudos não tenham encontrado correlação direta 

entre linfoma MALT e cepas de H. pylori CagA+ e, com dados relacionados 

aos fatores de virulência da bactéria inconclusivos, um trabalho recente com 

417 casos de linfoma MALT de vários sítios demonstrou associação 
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significativa entre a presença de cepas CagA+ e da t(11;18) em casos de 

linfoma MALT de estômago. Nesse estudo, os autores sugerem que cepas H. 

pylori CagA+ causam intensa resposta inflamatória, com produção de 

citocinas, principalmente interleucina-8, potente ativadora de neutrófilos. Os 

neutrófilos ativados produziriam espécies reativas de oxigênio, as quais 

oxidam e danificam o DNA celular, com conseqüente instabilização 

cromossômica, facilitando o aparecimento da t(11;18) (35).  

Embora a grande maioria das infecções gástricas sejam causadas 

pela H. pylori, pequena porcentagem dos casos tem sido atribuída à infecção 

por H. heilmannii, bactéria comumente encontrada em primatas, porcos e 

mamíferos carnívoros. Apesar de causar gastrite menos intensa do que a 

causada pela H. pylori, um estudo com 202 indivíduos infectados por H. 

heilmannii constatou maior incidência de linfoma MALT entre indivíduos 

infectados pelo H. heilmannii do que pela H. pylori (36). Modelos animais de 

infecção por H. heilmannii demonstraram desenvolvimento de linfoma MALT 

histológico (lesão linfoepitelial) e clinicamente semelhante ao observado nos 

seres humanos. Portanto, é possível que a infecção por H. heilmannii possa 

causar linfoma MALT à semelhança dos LNH causados pela H. pilory (37). 

Da mesma forma, pacientes com linfoma MALT secundários à 

infecção por H. heilmannii também entraram em remissão completa do 

linfoma após tratamento de erradicação da bactéria (38). 
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3.4.2 Patologia Molecular dos Linfomas MALT 

 
Existem poucos relatos de estudos citogenéticos em linfoma gástrico, 

provavelmente devido à natureza extralinfonodal das amostras, pouca 

disponibilidade de tecido fresco e difícil crescimento in vitro.  

Como em outras neoplasias, o desenvolvimento do linfoma gástrico é 

caracterizado por uma série de alterações genéticas que terminam na 

formação de células neoplásicas de crescimento autônomo.  

A anormalidade genética numérica mais freqüentemente associada ao 

linfoma MALT é a trissomia do cromossomo 3 (+3), detectada em até 60% 

dos casos. No entanto, essa alteração genética não é exclusiva dos  linfomas 

gástricos, e não foi confirmada em estudos posteriores (39,40). 

Recentemente, a t(11;18)(q21:q21) foi encontrada em 30% a 50% dos 

casos de linfoma MALT. Nesta translocação, há fusão do gene inibidor de 

apoptose API2, localizado no cromossomo 11 e do gene MLT, localizado no 

cromossomo 18, resultando na inibição das proteínas pró-apoptóticas 

caspases 3, 7 e 9 e ativação do fator oncogênico nuclear KB (NF-KB).  Essa 

anormalidade foi descrita até o momento apenas no LNH MALT e não foi 

encontrada no linfoma da zona marginal esplênica ou nodal ou no linfoma de 

alto grau do estômago (41,42). Embora comum, a freqüência com que a 

t(11;18) é encontrada no linfoma MALT é bastante variável. Pode ser 

detectada em 30% e 40% dos LNH MALT de estômago e de pulmão, 

respectivamente, não tendo sido detectada em nenhum dos casos de LNH 

MALT de tireóide e de glândula salivar (35,43). 
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Embora a t(11;18) seja mais comumente observada em casos de 

linfoma com disseminação local e sistêmica, e nos casos resistentes à 

erradicação da H. pylori, raramente é encontrada no linfoma MALT 

transformado para alto grau (44,45,46). Esta peculiaridade permite 

questionar a existência de associação entre o linfoma gástrico MALT e 

LDGCB gástrico. Surgem então duas hipóteses: ou o linfoma MALT gástrico 

com t(11,18) transforma-se pouco para alto grau, ou o LDGCB deve ser 

considerado um linfoma “de novo”, com histogênese distinta do linfoma 

MALT. 

A t(1;14) também pode ser encontrada no linfoma MALT, porém, em 

menor freqüência. Essa anormalidade pode conferir ao tumor maior 

crescimento autônomo, em conseqüência da hiperexpressão de uma forma 

mutada do gene bcl-10, localizada no núcleo dos linfócitos neoplásicos, em 

contraposição aos linfócitos normais, nos quais situa-se no citoplasma 

(47,48).  

Há casos de ocorrência simultânea da t(11;18) e expressão nuclear de 

bcl-10 em LDGCB gástrico.  Estudo recente demonstrou que alguns casos de 

linfoma gástrico, em que havia a t(11;18) e expressão nuclear de bcl-10,  

tiveram maior tendência à disseminação para linfonodos locais e à distância 

(49). Esses dados sugerem que as propriedades oncogênicas dessas duas 

anormalidades podem ser sinérgicas. 

Alterações no gene p53 também podem influenciar o desenvolvimento 

do linfoma MALT gástrico. A inativação parcial desse gene parece estar 

relacionada ao desenvolvimento do linfoma MALT e sua inativação completa 
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estaria relacionada à transformação para linfoma gástrico de alto grau 

histológico (50). 

A hiperexpressão da proteína bcl-6 também pode ser observada em 

alguns casos de linfoma gástrico de alto grau histológico (51). 
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3.5 Aspectos histológicos e imunofenotípicos 

 

3.5.1 Histologia 

 

Por definição, o linfoma MALT é considerado um linfoma de baixo grau 

histológico. Na histologia, observamos células de tamanho pequeno a médio, 

que se assemelham a centrócitos. As células neoplásicas podem apresentar 

características monocitóides ou linfoplasmocíticas, podendo haver 

predomínio de qualquer desses achados ou a coexistência de ambas no 

mesmo tumor. Algumas células grandes esparsas podem ser encontradas 

(Figura 2).  

Tipicamente, podemos encontrar a lesão linfoepitelial  que se 

caracteriza pela invasão das glândulas gástricas por agregados de células 

tumorais (Figura 3). 

Já no linfoma de alto grau histológico as lesões linfoepiteliais são 

raramente encontradas. Mais freqüentemente observam-se linfócitos 

grandes, como centroblastos, imunoblastos e plasmablastos (52).  
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            FIGURA 2 – LNH MALT HE 1000X  

 

 

FIGURA 3 – LNH MALT - Lesão linfoepitelial HE400x 

 

 



 21 

A definição histológica na biópsia gástrica pode ser difícil, pois não é 

raro o achado concomitante de áreas de grandes células no linfoma MALT e 

pequenas células em casos de linfoma de alto grau, sugerindo transformação 

de um linfoma de baixo grau para alto grau. Essa transformação foi bem 

descrita em outros linfomas de baixo grau nodal, como a transformação do 

linfoma folicular (LF) e leucemia linfóide crônica  (LLC) para linfoma de alto 

grau.  

Em estudo realizado com 10 amostras de gastrectomia, em que havia 

a coexistência de ambos os componentes histológicos, pôde-se demonstrar a 

expressão da mesma imunoglobulina (Ig) de superfície após análise imuno-

histoquímica, confirmando a transformação de linfoma de baixo grau para 

alto grau (53). Recentemente, a relação clonal entre pequenas e grandes 

células de linfoma MALT gástrico também foi relatada (54). 

Não é raro que em algumas revisões de linfoma gástrico o achado 

histológico predominante seja o de LDGCB. No entanto, alguns trabalhos 

mais recentes registraram incidência maior de casos de linfoma gástrico de 

baixo grau. Isto pode ser explicado pelo fato de que, antigamente, o linfoma 

de baixo grau de estômago era erroneamente diagnosticado como 

hiperplasia linfóide ou “pseudolinfoma”. Contudo, hoje é incontestável a 

interpretação desta doença como neoplasia, visto que a monoclonalidade, a 

disseminação para linfonodos regionais e à distância, e a transformação para 

linfoma de alto grau puderam ser demonstradas. De acordo com a 

classificação da OMS, o linfoma MALT deve ser diagnosticado apenas em 

casos de baixo grau histológico. Em casos de linfoma de baixo grau com 
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aumento nas áreas de grandes células, dado sugestivo de transformação de 

um linfoma indolente para um linfoma agressivo, estes devem ser 

classificados como LDGCB. Como em alguns casos não há células 

pequenas, a ocorrência de LDGCB “de novo” também é aceita pela 

classificação da OMS.  

Um estudo que propôs a estratificação histológica desses tumores 

concluiu que a presença de um componente de grandes células em um 

linfoma MALT de baixo grau histológico resultava em piora na sobrevida 

global (55). No entanto, esta separação histológica não é adotada atualmente 

na prática clínica devido a sua baixa reprodutibilidade.  

 

3.5.2 Imunofenotipagem 

 

O linfoma MALT gástrico apresenta imunofenotipagem típica de 

células da Zona Marginal. Expressa antígenos pan-B CD20, CD79a, e 

marcadores de células B maduras CD21 e CD35. Pode ser bcl-2+, CD43+, 

mas geralmente não expressa os antígenos CD5, CD23 e ciclina D1. 

 As células do Linfoma MALT expressam Ig de superfície, menos 

freqüentemente Ig citoplasmática e têm restrição de cadeia leve (comumente 

Kappa). A expressão de IgM é a mais freqüente, seguida de IgA e raramente 

IgG. Têm baixo índice de proliferação, com baixa expressão de Ki67. Na 

maioria dos casos de linfoma MALT de estômago, existe um número 

significativo de linfócitos T CD4+, corroborando a hipótese de que as células 

T não tumorais promovem o crescimento das células B (56). 
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3.6 Aspectos clínicos e abordagem diagnóstica 

 
 
3.6.1 Manifestações clínicas 

 

O linfoma gástrico é clinicamente distinto dos linfomas nodais. Com 

idade média, ao diagnóstico, de 60 anos, e discreto predomínio do sexo 

masculino, a maior parte dos pacientes apresenta-se com queixas 

dispépticas inespecíficas, sendo a dor epigástrica o achado principal, 

ocorrendo em mais de 70% dos casos. Inapetência, náuseas, vômitos, 

hematêmese e melena também podem ocorrer, mas em menos da metade 

dos casos (57,58,59). A presença de sintomas B – febre, sudorese e 

emagrecimento superior a 10% do peso corporal em 06 meses, é incomum e 

ocorre em menos de 10% dos casos. Quando presente, é mais comum no 

LDGCB. Níveis elevados de desidrogenase láctica (DHL), considerado um 

marcador de mau prognóstico no linfoma nodal, e aumento de β2 

microglobulina (β2 M) ao diagnóstico são eventos infreqüentes, ocorrendo em 

menos de 10% dos casos de LNH MALT gástrico. No entanto, nos LDGCB 

esse número pode chegar a 30% dos casos. (60,61).  

Em comparação ao linfoma nodal indolente, que ao diagnóstico 

freqüentemente acomete diversas cadeias de linfonodos e medula óssea, o 

linfoma de estômago tem tendência a permanecer localizado por longo 

tempo. Entretanto, a disseminação pode estar presente em até um terço dos 

pacientes, ao diagnóstico (62). Embora a maior parte dos pacientes 

apresente-se com estádio precoce ao diagnóstico, quando se disseminam, 
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as células tumorais tendem a ocupar a zona marginal dos linfonodos. Menos 

freqüentemente infiltram a zona marginal esplênica e a mucosa intestinal 

(63,64). 

 

3.6.2 Diagnóstico 

 

Devido ao quadro clínico inespecífico, a endoscopia digestiva alta 

(EDA) com biópsia é a principal abordagem diagnóstica inicial. Para o 

diagnóstico correto seria adequada a realização de múltiplas biópsias em 

virtude da distribuição multifocal do tumor e para afastar áreas de linfoma de 

alto grau de permeio. Todos os quadrantes gástricos devem ser biopsiados, 

incluindo áreas com aspecto endoscópico normal. Biópsia mais profunda 

pode afastar ou confirmar hipótese de infiltração de submucosa, 

especialmente em serviços desprovidos de ultra-sonografia endoscópica.  

Na endoscopia, observam-se mais freqüentemente lesões ulceradas, 

gastrite eritematosa, erosões e pólipos, sendo o antro gástrico a região mais 

envolvida. O acometimento do estômago pode ser multifocal. A presença de 

grandes massas tumorais do tipo Bulky é rara e quando presentes, mais 

comumente representam casos de linfoma de alto grau. Como não exista um 

padrão endoscópico típico de acometimento por LNH gástrico, o diagnóstico 

inicial pode variar de gastrite a carcinoma.  Porém não é raro que o linfoma 

indolente tenha um aspecto endoscópico de lesão ulcerosa benigna e que o 

linfoma de alto grau tenha um aspecto “maligno”, tipo carcinomatoso (60).  
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Nos últimos anos, técnicas de biologia molecular têm sido amplamente 

usadas para detecção de doença residual mínima (DRM) em neoplasias 

hematológicas. Devido à dificuldade no diagnóstico diferencial entre gastrite 

crônica por H. pylori e linfoma MALT, a utilização da técnica de PCR 

(polymerase chain reaction) tem sido utilizada tanto no diagnóstico como no 

seguimento de pacientes tratados com erradicação de H. pylori.  

Embora a OMS preconize a utilização de análise molecular para 

confirmar ou excluir linfoma MALT em casos de histologia duvidosa, essa 

abordagem tem sido questionada em vários trabalhos visto que a presença 

de monoclonalidade sem evidência histológica de linfoma tem sido bem 

demonstrada em casos de gastrite com folículos linfóides apenas, o que 

talvez levasse ao aumento desnecessário na abordagem terapêutica desses 

pacientes. Com relação ao seguimento desses pacientes e a utilização da 

técnica de PCR, a persistência de população B monoclonal não esteve 

necessariamente correlacionada com uma maior taxa de recidiva. 

Provavelmente estudos com seguimentos mais longos serão necessários, 

devido à natureza indolente dessa neoplasia. Portanto, a histologia ainda é o 

padrão-ouro no diagnóstico dos linfomas gástricos (65,66). 
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3.6.3 Diagnóstico diferencial 

 

A distinção do linfoma MALT gástrico de outros linfomas B de células 

pequenas é importante em virtude das diferenças no tratamento e 

prognóstico. A principal ferramenta no diagnóstico diferencial é a combinação 

da histologia e imuno-histoquímica. Os Linfomas da Zona do Manto (LZM), 

LF e a LLC são os principais diagnósticos diferenciais.  

Embora os aspectos histológicos do LZM possam ser muito 

semelhantes ao Linfoma MALT, a expressão de CD5 e de ciclina D1 é 

característica dos LZM. Na LLC, a linfocitose no sangue periférico e a 

expressão de CD5 e CD23 confirmam o diagnóstico. O LF pode ser de difícil 

diagnóstico diferencial, pois embora a lesão linfoepitelial seja típica do LNH 

MALT, também pode ser encontrada no LF primário de estômago. Nestes 

casos, a pesquisa da expressão do antígeno CD10 pode ser útil, pois sua 

presença está associada ao LF (67). 

Por outro lado, nem sempre é possível distinguir um infiltrado linfóide 

benigno de uma infiltração por linfoma MALT apenas pela histologia, 

especialmente em casos com grande infiltração linfóide. Nestes casos, o 

sistema de escore publicado pela OMS deve ser aplicado (Tabela 1). 
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Tabela 1 – CRITÉRIOS HISTOLÓGICOS PARA DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL DE LNH MALT GÁSTRICO 
 
ESCORE        DIAGNÓSTICO                    PADRÃO HISTOLÓGICO 
     Zero           Normal                                   Células plasmáticas esparsas  
                                                                      na lâmina própria. Sem 
                                                                      folículo linfóide 
     1                 Gastrite crônica ativa            Pequenos ninhos de  
                                                                      linfócitos na lâmina própria.  
                                                                      Sem folículo linfóide 
     2                Gastrite crônica ativa             Folículos linfóides proeminentes 
                        e formação linfóide               com zona do manto e de células 
                        folicular florida                      plasmáticas ao redor. Sem  
                                                                     lesão linfoepitelial 

3*                Iinfiltrado linfóide suspeito,   Folículo linfóide cercado por 
provavelmente reacional      linfócitos pequenos infiltrando  
                                             difusamente a lâmina própria e 
                                             ocasionalmente o epitélio 

4*                Infiltrado linfóide suspeito,   Folículo linfóide cercado por 
                        provavelmente linfoma         céls da zona marginal com  
                                                                     infiltração difusa da lâmina  
                                                                     própria e epitélio em pequenos 
                                                                     grupos 
     5                 LNH MALT                           Denso infiltrado por  
                                                                     células da zona marginal em  
                                                                     lâmina própria com lesões  
                                                                     linfoepiteliais proeminentes   

*Nas categorias 3 e 4, é necessária a confirmação de monoclonalidade B por 
técnicas imunofenotípicas ou de biologia molecular para excluir ou confirmar 
LNH MALT. 
 
 

Os métodos de imunofenotipagem e/ou moleculares para detecção de 

monoclonalidade é recomendada pela OMS em casos boderline (escore 3 ou 

4) (2). 
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3.7 Estadiamento 

 

       O subtipo histológico, a extensão da doença e os fatores de prognóstico 

são os principais determinantes da terapêutica a ser adotada. 

        Estadiamento clínico incorreto pode implicar em terapêutica 

inadequada, refletindo-se diretamente nas chances de cura do paciente. Isto 

é particularmente importante no linfoma gástrico, caso se opte por tratamento 

cirúrgico, por exemplo. A padronização da extensão da doença para a 

comparação de diferentes estratégias terapêuticas entre os diversos centros 

também é imprescindível.  

       Os procedimentos usados no estadiamento de linfoma nodal, como 

tomografia computadorizada de tórax, abdômen e pelve e biópsia de medula 

óssea, devem ser usados de forma sistemática também no linfoma gástrico.  

        De forma dirigida, em virtude do papel da H. pylori na patogênese do 

linfoma gástrico, a pesquisa da bactéria por técnica histológica deve sempre 

ser realizada. O exame criterioso do anel de Waldeyer está indicado em 

virtude da relação do linfoma gástrico com este tecido (68).  

        A análise da extensão local da doença é mais eficaz pela ultra-

sonografia endoscópica. Este exame permite avaliar a profundidade da lesão 

na parede gástrica, podendo ser utilizada como preditor de resposta à 

erradicação da H. pylori (69). 

        O estadiamento do LNH baseia-se nos critérios de Ann Arbor, propostos 

originalmente para o linfoma de Hodgkin, no início da década de 70 (70). A 

aplicabilidade desse sistema para o LNH tem sido questionada e embora 
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haja controvérsias acerca do melhor sistema de estadiamento para o linfoma 

gástrico, e o clássico esquema de Ann Arbor modificado por Musshoff ainda 

hoje seja utilizado por alguns autores, existe uma tendência atual para adotar 

o sistema proposto na 5a. Conferência Internacional de Linfoma, em Lugano-

Suíça, 1993 (71) (Tabela 2)  

        Esse sistema de estadiamento tem a vantagem de utilizar como base a 

classificação de Ann Arbor. Nesta classificação, uma das recomendações 

propostas é a de que o sufixo “E” seja utilizado para assinalar doença 

extralinfonodal. Na classificação de Lugano, o sufixo “E” denota lesão que se 

estende além do TGI, envolvendo órgãos adjacentes. O estádio III é 

excluído. Caso exista doença nodal supradiafragmática, o estádio deve então 

ser considerado IV. 

 

Tabela 2 – ESTADIAMENTO DE LUGANO (REF 71) 
 
ESTADIO I – Tumor restrito ao TGI 

                         Sítio primário único ou lesões múltiplas 

ESTADIO II – Tumor primário de TGI com invasão de abdômen 

                         envolvimento nodal: 

                         II1 – acometimento nodal local (paragástrico) 

                        II2 – acometimento nodal à distância (paraaórtico / pericaval) 

ESTADIO IIE – Invasão de órgãos adjacentes* 

ESTADIO IV – Envolvimento extralinfonodal disseminado ou lesão em TGI 

com nodal supradiafragmático 

*recomenda-se descrição do local de envolvimento – ex: IIE (pâncreas); IIE 
(cólon). TGI (trato gastrointestinal). 
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3.8 Aspectos terapêuticos 

 

O tratamento do linfoma gástrico conta com extensa literatura 

publicada e diversas propostas terapêuticas, variando de antibioticoterapia 

para erradicação da H. pylori, cirurgia, radioterapia, poliquimioterapia, 

tratamentos combinados até a imunoterapia com anticorpo monoclonal anti 

CD-20 tem sido utilizada. 

Existem duas situações em que o tratamento do linfoma MALT parece 

estar bem estabelecido. Os casos com doença localizada e 

comprometimento superficial da mucosa gástrica, onde a erradicação da H. 

pylori parece ser a melhor opção. No extremo oposto encontram-se 

pacientes com doença avançada, que devem ser tratados de forma 

semelhante a outros linfomas nodais indolentes.  

Nos pacientes com doença local avançada, refratários à erradicação 

da H. pylori, ou sem esta bactéria, não há consenso em relação ao melhor 

tratamento. Tendo em vista a natureza indolente da doença e os excelentes 

resultados com várias terapêuticas, o tratamento pode variar de acordo com 

a idade e o estado funcional (EF) do paciente. A longa sobrevida, os 

possíveis efeitos colaterais e a qualidade de vida do paciente devem ser 

considerados na decisão terapêutica. 
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3.8.1 Erradicação da Helicobacter pylori 

 

O primeiro relato de regressão do LNH gástrico após terapia de 

erradicação de H. pylori data de 1993, quando Wotherspoon e colaboradores 

descreveram regressão deste tipo de linfoma em pacientes tratados apenas 

com antibióticos. Neste trabalho, seis pacientes com infecção por H. pylori e 

Linfoma MALT foram selecionados e tratados com ampicilina, metronidazol e 

bismuto ou omeprazol, e acompanhados com EDA e biópsia no 1º, 2º, 4º. e 

10º mês após o término do tratamento. Durante o seguimento, as amostras 

obtidas por biópsia não demonstraram evidência histológica ou molecular de 

linfoma. No 6º paciente, a biópsia exibia persistência de um infiltrado residual 

sugestivo de linfoma, e a análise por PCR demonstrou persistência de fraca 

banda clonal, porém menor em relação ao diagnóstico (7). 

Em outro estudo prospectivo, 26 pacientes com LNH MALT estádio IE e 

H. pylori+ foram tratados com antibióticos. Destes, um havia sido tratado com 

esquema CHOP, mas apresentou recidiva local e foi incluído no estudo. 

Embora com taxa de erradicação da bactéria de 96%, a regressão do linfoma 

foi obtida em 15 pacientes (60%), incluindo o paciente com recidiva após 

quimioterapia. Neste estudo, em apenas oito pacientes houve regressão 

histológica completa do linfoma verificado na 1ª. biópsia. Porém, em nova 

biópsia realizada após três meses, mais sete pacientes demonstraram 

ausência de linfoma, sugerindo que em alguns casos pode ser necessário 

um período maior de acompanhamento para obtenção de resposta completa 

(30).  
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Na mesma época, o grupo Alemão de estudo de linfoma MALT publica 

taxa de RC de 70% em 33 pacientes tratados com antibióticos (72). 

Steinbach e cols, em estudo prospectivo com 34 pacientes com LNH 

MALT submetidos à erradicação da bactéria, 41% (14 pacientes) obtiveram 

RC. Porém, apenas 28 pacientes tinham infecção por H. pylori documentada, 

com 14 (50%) respondendo ao esquema de erradicação da bactéria. Neste 

estudo, mesmo sendo H. pylori negativos, seis pacientes foram tratados com 

antibioticoterapia, com 100% de falha terapêutica (73).  

Assim, diversos grupos vêm reproduzindo estes resultados, com 

diferentes taxas de RC (50% a 80%). Um dos maiores estudos prospectivos 

de linfoma MALT gástrico, com 95 pacientes, demonstrou RC de 62% dos 

pacientes tratados com erradicação da H. pylori (74). 

Com base nas diferentes taxas de resposta com a erradicação da H. 

pylori, muito se postula acerca de quais seriam os fatores preditores de 

regressão do linfoma a partir desta modalidade terapêutica. Sabe-se que 

existe menor eficácia do tratamento antibiótico de erradicação para H. pylori 

em pacientes com doença localmente avançada (infiltração de camadas mais 

profundas), em grandes tumores com massas tipo Bulky e em casos de 

linfoma com aumento em áreas de grandes células (75). Além disso, mesmo 

em estádios precoces ao diagnóstico, pacientes que apresentam a t(11,18) 

parecem não responder ao tratamento de erradicação da H. Pylori (44).  
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3.8.2 Fatores de prognóstico para erradicação da Helicobacter pylori. 

 

Em vista do número de casos em que não se obtém RC após 

erradicação da H. pylori, algumas variáveis prognósticas vêm sendo 

estudadas e parecem induzir falha terapêutica ao tratamento da bactéria. 

Essas variáveis envolvem aspectos histológicos, citogenéticos e também 

padrão de acometimento local pelo tumor. 

Embora a relevância clínica do grau histológico tenha sido 

demonstrada em trabalhos separando os pacientes em quatro grupos 

distintos de acordo com os achados histológicos, nos quais a presença de 

áreas de grandes células em linfoma MALT teve impacto negativo na SG 

comparando-se aos casos sem essas áreas de grandes células, a pouca 

reprodutibilidade desses critérios morfológicos os torna de valor questionável 

(55,76). 

Apesar disso, além de relatos anedóticos demonstrando RC em 

LDGCB tratados com erradicação da H. pylori, em um estudo publicado por 

Nakumura e cols, a respeito de pacientes com ou sem áreas de grandes 

células que foram tratados com erradicação do H. pylori, a única variável 

prognóstica para resposta do linfoma pelo uso de antibióticos foi o padrão de 

invasão da parede do estômago avaliada por ultra-sonografia endoscópica 

(69,77,78). 

Embora cerca de 30% dos pacientes com LDGCB se apresentem com 

estádios precoces ao diagnóstico, eles devem sempre ser tratados com 

esquema poliquimioterápico já que com radioterapia isolada a recidiva 
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sistêmica é 20% superior à combinação de quimioterapia e radioterapia, com 

SLD inferior  a 50% (79). 

Para a maioria dos pacientes com LDGCB, que se apresenta com 

estádio avançado ao diagnóstico, embora adotado há mais de 20 anos, o 

clássico esquema CHOP deve ser utilizado visto que mesmo quando 

comparado a esquemas de 3ª. geração, demonstrou superioridade em 

termos de custo e  toxicidade, sem diferença estatisticamente significativa 

quanto a RC, SLD e SG (80). Mais recentemente, a associação do anticorpo 

monoclonal anti CD-20 ao esquema quimioterápico trouxe um aumento na 

SG em um alguns grupos de pacientes com LDGCB (81). 

Outro fator prognóstico adverso à erradicação de H. pylori é a 

presença da t(11;18). Em um grupo de pacientes com linfoma gástrico 

localizado, detectou-se o gene híbrido API2-MLT em 9 (75%) de 12 pacientes 

que não responderam ao tratamento antibiótico, mas não foi encontrado em 

nenhum dos 10 pacientes respondedores. Mesmo em estádios precoces ao 

diagnóstico, pacientes que apresentam a t(11,18) parecem não responder ao 

tratamento de erradicação bacteriana (44). 

As características presentes na ultra-sonografia endoscópica também 

são capazes de predizer a chance de cura com o tratamento de erradicação 

da H. pylori. O grupo francês de estudo de linfomas digestivos demonstrou 

em estudo multicêntrico com 44 pacientes selecionados para tratamento com 

antibiótico, que a maior taxa de resposta (78% dos casos), foi obtida nos 

casos com acometimento apenas da mucosa. Quando havia 

comprometimento de submucosa, muscular própria e serosa, a taxa de 
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resposta foi de 43%, 20% e 25% respectivamente. Nenhum dos pacientes 

com adenomegalia perigástrica respondeu ao tratamento de erradicação 

bacteriana (82). 

 

3.8.3 Tratamento cirúrgico 

 

Muito adotada no passado, atualmente o papel preciso da cirurgia tem 

sido questionado. Acreditava-se que a cirurgia deveria ser realizada para 

melhor controle local da doença, com menor risco de sangramentos e 

perfurações relacionadas ao tratamento. Um dos possíveis motivos para seu 

abandono é o melhor entendimento da doença. Por ser multifocal, caso se 

opte por uma conduta cirúrgica, a gastrectomia total deveria ser o 

procedimento de escolha. Contudo, além do risco inerente ao ato cirúrgico, 

essa opção de tratamento acarreta piora na qualidade de vida do indivíduo. 

Em um estudo retrospectivo comparando pacientes submetidos 

apenas a tratamento cirúrgico ou cirurgia combinada com outras terapêuticas 

(quimioterapia, radioterapia), não houve diferença estatisticamente 

significativa (58). Outro estudo prospectivo de 208 pacientes submetidos a 

cirurgia ou tratamento conservador não demonstrou superioridade nos 

resultados de pacientes tratados cirurgicamente (83).  
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3.8.4 Radioterapia 

 

Embora exista literatura escassa, os poucos trabalhos publicados 

demonstram resultados favoráveis com a utilização da radioterapia (RXT) no 

linfoma MALT gástrico. 

Excluindo-se os casos de doença localizada com infecção por H. pylori 

documentada, a RXT pode ser adotada nos casos em que há falha 

terapêutica após tratamento antibiótico, ou em casos de doença localizada 

sem evidência de infecção pela bactéria. 

Em estudo prospectivo de 17 pacientes com linfoma gástrico MALT 

estádios I e II tratados com RXT exclusiva, a taxa de sobrevida livre de 

evento (SLE) foi de 100% após seguimento de 27 meses. Neste estudo, 

cinco dos 17 pacientes tinham infecção prévia por H. pylori documentada e 

foram incluídos no estudo após falha no tratamento antibiótico. Com 

toxicidade aguda leve (náuseas em oito pacientes e refluxo em um paciente), 

a RXT mostrou-se uma proposta terapêutica eficaz (84). Outros autores, 

apesar do pequeno número de casos, demonstraram resultados semelhantes 

mesmo com seguimento longo (85,86).  

Em estudo recente de linfoma MALT de diferentes sítios tratados com 

radioterapia, nenhum dos casos de linfoma MALT em estômago ou em 

tireóide apresentou recidiva, sugerindo que talvez nesses locais exista 

melhor resposta terapêutica à RXT (87). 
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3.8.5 Quimioterapia 

 

São raros os trabalhos avaliando o papel da quimioterapia (QT) 

isolada no linfoma gástrico. Talvez isso ocorra pelo fato de que mais 

comumente esses linfomas eram tratados em associação com outras 

modalidades terapêuticas, como cirurgia e radioterapia. Além disso, um 

trabalho que demonstrou impacto negativo nos pacientes tratados com QT 

isolada também pode ter contribuído para esse fato. Porém, neste trabalho, a 

maioria dos pacientes tratados com QT isolada tinham estádio avançado ao 

diagnóstico quando comparados a pacientes com estádio precoce tratados 

cirurgicamente, com ou sem QT (88) 

Estudo prospectivo não randomizado publicado em 1995 utilizando 

ciclofosfamida 100mg/dia (n=21) ou clorambucil 6mg/dia (n=3), ambos por 

via oral por 12 meses, demonstrou taxa de RC de 75%, com recidiva de 

cinco casos. Novamente tratados, dois pacientes obtiveram uma segunda 

RC. A SLE e a SG foi de 50% e 75%, respectivamente (89). Os autores 

justificam que esses pacientes não foram submetidos a esquema de 

erradicação da H. pylori por terem sido tratados antes da publicação de 

Wotherspoon (7). 

Mais recentemente foram publicados dois trabalhos testando a eficácia 

da QT oral ou parenteral no linfoma gástrico (90,91). Um deles teve como 

objetivo avaliar se a associação de quimioterapia adjuvante com clorambucil 

após erradicação da H. pylori traria benefício. Nesse estudo, após atingirem 

RC, os pacientes eram randomizados para receber clorambucil 6mg/m2/d por 
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14 dias, por seis meses ou nenhum tratamento. Não houve diferença no 

grupo que recebeu clorambucil após antibiótico, sugerindo a não 

necessidade de tratamento de “consolidação”. Dos pacientes não 

respondedores ao esquema de erradicação, 58% atingiram RC com o 

esquema monoquimioterápico (90). 

Em estudo fase II, a eficácia do análogo de purina cladribina na dose 

de 0.12 mg/Kg/d por cinco dias por no máximo seis ciclos (mediana de 

quatro) foi testada em 25 pacientes, 19 dos quais tinham LNH gástrico. 

Todos os pacientes responderam ao esquema, com 21 (84%) entrando em 

RC e quatro (16%) em RP. Neste trabalho a taxa de RC do linfoma MALT 

gástrico foi de 100% versus 43% para outros LNH MALT extragástricos. Os 

autores sugerem que o mecanismo de depleção de células T mediado pelo 

análogo de purina possa ter efeito benéfico adicional no linfoma gástrico, 

devido ao papel dos linfócitos T na patogênese destes linfomas (91). 

Devido à presença do antígeno B CD20 no LNH MALT, a imunoterapia 

com anti CD20 é mais uma opção no arsenal terapêutico deste linfoma. 

Embora inicialmente utilizada no linfoma folicular, também pode ser utilizada 

no linfoma MALT, exceto em alguns poucos casos com extensa 

diferenciação plasmocítica. Atualmente, alguns trabalhos com rituximab 

como monoterapia ou terapia combinada vêm sendo publicados. Em 2003, 

de 34 pacientes com LNH MALT selecionados para tratamento com rituximab 

na dose de 375mg/m2 por quatro semanas, 14 tinham linfoma gástrico. 

Destes, quatro (29%) obtiveram RC (92). Em outro estudo recente, de 26 

pacientes com linfoma gástrico recidivado ou refratários após tratamento de 
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erradicação de H. pylori ou negativos para a bactéria, 77% responderam ao 

tratamento, com taxa 46% de RC (93). 
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4. Casuística e Métodos 

 

4.1 Pacientes 

Após aprovação pelo comitê de ética do HC-FMUSP, foi realizada 

análise retrospectiva dos prontuários de pacientes portadores de LNH 

primário gástrico tratados neste serviço. 

          Inicialmente, através do Serviço de Patologia do HC-FMUSP, foram 

selecionados todos os casos com diagnóstico de LNH de sítio gástrico, 

compreendendo o período de janeiro de 1990 a dezembro de 2004, 

totalizando 96 casos.   

Em segunda análise, os dados relevantes dos prontuários foram anotados 

em ficha elaborada estritamente para este levantamento (ANEXO 1). 

  

Critérios de inclusão: 

• Pacientes com LNH primário gástrico; 

• Pacientes com histologia MALT e/ou difuso de grandes 

células; 

Critérios de exclusão:  

• Pacientes com LNH nodal e acometimento gástrico 

secundário; 

• Sorologia positiva para o Vírus da Imunodeficiência Humana 

(HIV); 
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• Imunofenótipo T conhecido; 

• Doença linfoproliferativa pós-transplante de órgãos; 

• Pacientes com prontuário incompleto;  

 

De um total de 96 pacientes selecionados, 60 foram incluídos no estudo 

(Figura 4, Tabela 3).  

 

 

 

 

 

Figura 4 – Fluxograma de exclusão de pacientes 

 

60 pacientes avaliados 

96 pacientes selecionados 

36 pacientes excluídos 
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Tabela 3 – PACIENTES EXCLUÍDOS DO ESTUDO 

MOTIVO DA EXCLUSÃO                                   n                 %  

Linfoma nodal com acometimento  

secundário gástrico                                             19                      19,79% 

Prontuário incompleto                                         11   11,45% 

HIV +               2                  2,08% 

LNH com imunofenótipo T                                    1                      1,04% 

Doença linfoproliferativa pós-transplante              1                      1,04% 

Gastrite 1                                                               2                      2,08% 

TOTAL                                                                 36  37,49% 

1 – excluído pós-revisão 

 

4.2 Diagnóstico histológico 

O diagnóstico histológico foi feito pela análise de amostra de biópsia de 

tecido gástrico obtido por EDA ou como resultado de gastrectomia. Nos 

pacientes em que foi realizada cirurgia, em 16 casos a cirurgia foi realizada 

no período de 1990 a 1994, 10 casos entre 1995 e 1999, e 9 casos entre os 

anos de 2001 e 2004. (Figura 5) 
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 Figura 5 – DISTRIBUIÇÃO DE GASTRECTOMIAS POR ANO  

 

Todas as amostras foram avaliadas pelo Serviço de Anatomia 

Patológica do HC-FMUSP. Quando provenientes de outro serviço, todos os 

casos foram submetidos a revisão interna. As amostras foram analisadas por 

reações de hematoxilina-eosina e imuno-histoquímica com anticorpos 

monoclonais CD20, CD3, bcl-2, Ki67, ciclina D1 da marca Dako e CD5, CD10 

e CD 23 da marca Novocastra, conforme indicação do médico patologista 

(ANEXO 2). 

Em virtude de serem adotadas diferentes classificações para os 

Linfomas não Hodgkin, e em decorrência do caráter retrospectivo da análise, 

uma lista contendo todos os casos incluídos no trabalho foi encaminhada ao 

serviço de anatomia patológica para revisão por um único médico 

patologista.  
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A revisão pôde ser realizada em 40 casos. Em 22 deles, não foi 

realizada por indisponibilidade de material para análise (lâmina e/ou bloco). 

 

4.3 Abordagem inicial e estadiamento 

 

Os pacientes foram avaliados através da descrição de anamnese e 

exame físico completo. Durante a análise dos prontuários foram enfatizadas 

as queixas dispépticas, sintomas constitucionais, exame físico e o 

envolvimento de adenomegalias periféricas e suas respectivas medidas. 

Massas tumorais com mais de 10cm foram definidas como Bulky. 

O envolvimento do anel de Waldeyer foi avaliado pela análise do 

estadiamento anotado no prontuário e confirmado pela análise dos dados do 

exame físico assinalado no prontuário. 

O EF dos pacientes foi definido de acordo com a escala do Eastern 

Cooperative Oncology Group (ECOG) (TABELA 4). 
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   Tabela 4 – ESTADO FUNCIONAL 

ESTADO FUNCIONAL                                          ESCALA 

Assintomático        0 

Sintomático, sem restrição ao leito                                            1 

Sintomático, limitado ao leito menos de 50% do dia                         2 

Sintomático, limitado ao leito mais de 50% ao dia                            3 

Sintomático, cronicamente acamado, pode ser necessária              4 

hospitalização                                                                                  

Óbito                      5 

 

Quando não havia descrição do EF dos pacientes no prontuário, 

sua definição foi feita por um único pesquisador, de acordo com os dados de 

anamnese e exame físico encontrados no prontuário. 

Os pacientes foram avaliados com tomografias de região cervical, 

torácica, abdominal e pélvica. Apesar de importante na avaliação inicial 

desses pacientes, como a ultra-sonografia endoscópica não foi realizada pela 

grande maioria dos pacientes, este dado não foi incluído na análise. Embora 

a laparotomia não tenha sido adotada como rotina do estadiamento, ela foi 

realizada em alguns casos em virtude do comprometimento gástrico da 

doença. A avaliação da medula óssea foi feita por meio de biópsia de medula 

óssea (BMO) e analisada pelo serviço de anatomia patológica do HC-

FMUSP. 

Após coleta dos dados, os pacientes foram estadiados segundo os 

critérios de Lugano (71). 
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4.4 Protocolos de tratamento 

Não houve uma padronização de conduta nos pacientes tratados nos 

diferentes períodos de seguimento.  

Assim, nos pacientes tratados com quimioterapia, os protocolos 

variaram em COP, clorambucil, etoposide associado ou não a 

dexametasona, mini-CHOP e CHOP dose plena (ANEXO 3).  

Embora em alguns pacientes tratados com radioterapia gástrica a 

dose utilizada não tivesse sido encontrada no prontuário, em todos os casos 

em que este dado fora anotado a dose foi de 3.000 cGy. 

Nos casos em que se optou por tratamento de erradicação da H. 

pylori, não havia referência a doses e esquemas adotados. 

Os pacientes encaminhados a cirurgia foram tratados com 

gastrectomia parcial ou total.  

 

4.5 Avaliação de resposta e seguimento 

A resposta ao tratamento foi avaliada segundo proposto por Cheson 

(94). 

A RC foi definida pela ausência de todos os sinais e sintomas 

relacionados à doença, ou seja, ausência de sintomatologia inicial e 

normalização do exame físico e das alterações radiológicas presentes ao 

diagnóstico por, no mínimo, quatro semanas, após o término do tratamento. 

Remissão parcial foi definida como redução igual ou superior a 50% das 
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massas tumorais por, no mínimo, quatro semanas e ausência de novas 

lesões ou o crescimento das preexistentes. Ausência de resposta foi 

apontada para qualquer resposta inferior à RP. Recidiva foi considerada a 

partir do surgimento de nova lesão após RC. Para esta análise, todos os 

pacientes foram novamente submetidos a anamnese, exame físico completo, 

EDA, exames de imagem e BMO quando necessário. 

A SG foi calculada como o intervalo em meses entre o diagnóstico e 

o óbito, ou a data da última consulta. A sobrevida livre de doença (SLD) foi 

calculada como o intervalo em meses entre a data da RC e a recidiva, óbito, 

ou da última consulta. Esse parâmetro foi calculado apenas para os 

pacientes que obtiveram RC. 

 
 

4.6 Análise estatística 

 

Os pacientes foram comparados segundo as diversas variáveis 

prognósticas. No tocante à idade, como variável contínua, utilizou-se o teste 

não-paramétrico de Mann-Whitney. Para as variáveis categóricas foi utilizado 

o teste de qui-quadrado ou o teste exato de Fisher, quando indicado.  

Na ausência de óbito ou recidiva, os pacientes foram censurados na 

data do último registro em prontuário. Na análise da sobrevida global e 

sobrevida livre de doença empregou-se o estimador produto-limite de 

Kaplan-Meier, com elaboração dos respectivos gráficos.  
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Todos os testes foram bi-caudais com nível de significância alfa 

definido em 5%. 

Para a análise dos dados foi utilizado o software SPSS 10.0. 

 

5. Resultados 

Foram incluídos 60 pacientes para análise. Inicialmente, os 

resultados foram analisados globalmente, sem distinção histológica. 

Posteriormente, foram separados segundo a histologia (grandes células ou 

MALT) para nova análise estatística (TABELA 5, 6, 7). 
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Tabela 5 – CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E LABORATORIAIS 

Variável Total 
n = 60 (%) 

LDGCB 
n = 38 (%) 

  LNH MALT 
  n = 22 (%) 

    P 

Idade     
 Mediana 61 (20 – 86) 62 (22–86) 59 (20–79)  0,39 
Sexo     
  Feminino 31 (51,7) 18 (47,4) 13 (59,1)   0,53 
  Masculino 29 (48,3) 20 (52,6) 9 (40,9)  
Epigastralgia     
  Sim 48 (80,0) 32 (84,2) 16 (72,7)   0,22 
  Não 12 (20,0) 6 (15,8) 5 (27,3)  
Náusea     
  Sim 21 (35,0) 15 (39,5) 6 (27,3)   0,44 
  Não 39 (65,0) 23 (60,5) 16 (73,7)  
Hemorragia     
  Sim 9 (15,0) 7 (18,4) 2 (9,1)   0,10 
  Não 51 (85,0) 31 (81,6) 20 (90,9)  
Sintomas B     
  Ausente 23 (38,3) 12 (31,6) 11 (50,0)   0,10 
  Presente 37 (61,7) 26 (68,4) 11 (50,0)  
Estádio 1     
  I 26 (47,3) 17 (50,0) 9 (42,9)   0,17 
  II – 1 4 (7,3) 2 (5,9) 2 (9,5)  
  II – 2 12 (21,8) 10 (29,4) 2 (9,5)  
  II – E 4 (7,3) 1 (2,9) 3 (14,3)  
  IV 9 (16,4) 4 (11,8) 5 (23,8)  
Lesão bulky 2     
  Sim 6 (10,2) 6 (16,2) 0 (0,0)   0,07 
  Não 53 (89,8) 31 (83,8) 22 (100)  
DHL  3     
  Normal 30 (66,7) 16 (59,3) 14 (77,8)  0,08 
  Elevada 15 (33,3) 11 (40,7) 4 (22,2)  
Beta2 microglobulina  4     
  Normal 5 (16,7) 2 (11,1) 3 (25,0)  0,36 
  Elevada 25 (83,3) 16 (88,9) 9 (75,0)  
IPI  5     
  Baixo 13 (48,1) 12 (46,1)   
  Intermediário Baixo 9 (33,3) 9 (34,6)   
  Intermediário Alto 3 (11,1) 3 (11,5)   
  Alto 2 (7,4) 2 (7,8)   
Presença de H. Pylori  6     
  Sim 10 (47,6) 7 (58,3) 4 (44,4)  0,52 
  Não 11 (52,4) 5 (41,7) 5 (55,6)  
Infiltração de Medula Óssea 7     
  Sim 7 (13,0) 2 (5,9) 5 (25,0)  0,08 
  Não 47 (87,0) 32 (94,1) 15 (75,0)  
1 – dado ignorado em 5 pacientes, 2 dado ignorado em 1 paciente, 3 dado ignorado 
em 15 pacientes, 4 dado ignorado em 30 pacientes, 5 dado calculado apenas para 
LDGCB, ignorado em 12 pacientes, 6 dado ignorado em 39 pacientes, 7 dado 
ignorado em 6 pacientes. 
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Tabela 6 – ASPECTOS ENDOSCÓPICOS 

Tipo de Lesão Endoscópica 1 Total (60) 
  n (%) 

LDGCB 
n = 38(%) 

  LNH MALT 
   n = 22(%) 

  P 

   Ulcerada 34 (70,8) 20 (71,4)   14 (70,0) 0,85 

   Infiltrativa 4 (8,3) 3 (10,7)   1 (5,0)  

   Erosiva 5 (10,4) 3 (10,7)   2 (10,0)  

   Enantematosa 2 (4,2) 1 (3,6)   1 (5,0)  

   Polipóide / vegetante 3 (6,3) 1 (3,6)   2 (10,0)  

Local da Lesão Endoscópica 2     

   Múltipla / pangástrica 20 (40,0) 15 (50,0)   5 (25,0) 0,18 

   Fundo 2 (4,0) 1 (3,3)   1 (5,0)  

   Corpo 12 (24,0) 6 (20,0)   6 (30,0)  

   Antro 14 (28,0) 6 (20,0)   8 (40,0)  

   Cárdia 2 (4,0) 2 (6,7)   0 (0,0)  
1 dado ignorado em 12 pacientes, 2 ignorado em 10 pacientes 
 
 
 
 
Tabela 7 – PROFUNDIDADE DA LESÃO  

Profundidade da Lesão  1 Total (18) 
  n (%) 

LDGCB 
n = 38(%) 

  LNH MALT 
   n = 22(%) 

  P 

  Mucosa 2 (11,1) 2 (18,2)   0 (0,0) 0,68 

  Submucosa 5 (27,8) 3 (27,3)   2 (28,6)  

  Muscular própria 2 (11,1) 1 (9,1)   1 (11,3)  

  Serosa 9 (50,0) 5 (45,5)   4 (57,1)  
1 ignorado em 42 pacientes. 
 

Antes da realização da revisão dos casos, de 62 pacientes 

analisados, 40 pacientes foram classificados como LDGCB (64,5%) e 22 

pacientes como MALT (35,5%).  

A revisão histológica pôde ser realizada em 40 casos (64,5%). Após 

revisão histológica, 38 pacientes foram classificados como LDGCB (61,3%) e 

22 pacientes como MALT (35,4%). Como em 2 casos a revisão demonstrou 
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se tratar de 2 casos de gastrite, os mesmos foram excluídos da análise. Para 

análise por padrão histológico, usamos o diagnóstico pós-revisão. 

Dos 40 casos com revisão efetuada, 31 tiveram o diagnóstico inicial 

mantido. No restante houve discordância da histologia inicial (Tabela 8). 

A taxa de concordância pré e pós-revisão histológica foi de 77,5%.   

 

    Tabela 8 – CAUSAS DE DISCORDÂNCIA HISTOLÓGICA 

n                     HISTOLOGIA INICIAL      HISTOLOGIA PÓS-REVISÃO 

03                                   MALT                 LDGCB 

04             LDGCB               MALT 

01    LDGCB        gastrite 

01    MALT         gastrite 

 

 

5.1 Características clínicas e laboratoriais 

 

As variáveis analisadas foram idade, sexo, presença ou ausência de 

sintomas dispépticos, sintomas B, presença de massa Bulky, estádio inicial, 

infiltração da medula óssea, nível de DHL, Beta 2 microglobulina, presença 

de infecção por Helicobacter pylori, aspecto, profundidade e local da lesão 

gástrica à EDA, e o cálculo do Índice de Prognóstico Internacional (IPI) no 

caso dos LDGCB (95). 
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A idade mínima observada foi de 20 anos, máxima de 86 anos, e 

mediana de 61 anos. Quando comparados segundo a histologia, a mediana 

de idade foi de 62 anos para os LDGCB e de 59 anos para os MALT, sem 

diferença estatisticamente significativa (Figura 6). 
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Figura 6 – Distribuição dos pacientes segundo idade 
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Houve um discreto predomínio do sexo feminino, correspondendo a 

51,7% de todos os casos. Quando analisados pela histologia, houve um 

discreto predomínio do sexo masculino nos LDGCB. Nos linfomas MALT, 

manteve-se predomínio do sexo feminino, sem diferença estatisticamente 

significativa (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 – Distribuição dos pacientes segundo sexo 

 

      Figura 7 – Distribuição dos pacientes segundo sexo 
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Com relação aos sintomas gastrintestinais, 100% dos pacientes 

apresentaram alguma queixa dispéptica, sendo a epigastralgia a 

manifestação clínica mais comum (80,0% dos casos), seguida de náuseas, 

vômitos e hemorragia. Os mesmos resultados foram obtidos quando 

separados pela histologia, sem diferença estatística entre os dois tipos 

histológicos (Figura 8). 
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Figura 8 – Distribuição dos pacientes segundo sintomas TGI 
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Os sintomas B (febre, sudorese e emagrecimento) estiveram 

presentes em 61,7% dos pacientes. Quando separados por histologia, os 

sintomas B foram mais comuns nos LDGCB, sem diferença estatística 

(Figura 9). 

 

 

Figura 9 – Distribuição dos pacientes segundo sintomas B  
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A maioria dos pacientes apresentava doença localizada ao 

diagnóstico, independentemente do tipo histológico. Observamos um 

predomínio de estádio avançado nos linfomas MALT, sem no entanto atingir 

diferença estatisticamente significativa (p = 0,17) (Figura 10). 

 

 

Figura 10 – Distribuição dos pacientes segundo estádio 
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A presença de lesão Bulky estava presente em 16,2% dos casos de 

LDGCB, não tendo sido encontrada nos casos de linfoma MALT, sem 

diferença estatisticamente significativa (Figura 11). 

 

 

Figura 11 – Distribuição dos casos com massa Bulky 
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A dosagem da enzima DHL era elevada em 33,3% de todos os 

pacientes. Quando separados por histologia, houve predomínio de aumento 

de DHL nos LDGCB, sem diferença estatisticamente significativa (Figura 12). 

 

Figura 12 – Distribuição dos pacientes segundo DHL 
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O valor de Beta 2 microglobulina encontrou-se elevado em 83,3% dos 

pacientes, sem diferença estatística independentemente de histologia (Figura 

13). 

 

 

Figura 13 – Distribuição dos pacientes por Beta 2  

microglobulina  
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A maioria dos pacientes com LDGCB (grupo para o qual foi 

calculado o IPI) encontrava-se no grupo de baixo risco ao diagnóstico 

(FIGURA 14). 

 

 

Figura 14 – Distribuição dos pacientes segundo IPI 
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Embora apenas disponível em 1/3 dos casos, a pesquisa de H. 

pylori foi positiva em 47,6% dos pacientes independentemente da histologia. 

Quando analisados separadamente, houve um predomínio de positividade 

nos casos de LDGCB, sem diferença estatística entre os grupos (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15  – Distribuição dos pacientes segundo infecção por H. 
pylori 
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A infiltração da medula óssea era negativa na grande maioria dos 

casos. Quando presente, era mais freqüente no linfoma MALT (25% dos 

casos) sem no entanto atingir diferença estatisticamente significativa (Figura 

16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Distribuição dos pacientes segundo infiltração  

na medula óssea. 
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Nos pacientes em que o resultado da EDA estava disponível, a 

maioria, 34 (70,8%) apresentou lesão ulcerada na análise global, mantendo o 

mesmo predomínio de padrão endoscópico quando separados por histologia, 

sem alcançar significado estatístico (Figura 17). 

 

 

 Figura 17 – Distribuição dos pacientes segundo 

tipo de lesão endoscópica 
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Na avaliação histológica global, o acometimento gástrico de duas ou 

mais regiões do estômago foi o mais freqüente, seguido do 

comprometimento do antro. Quando os casos foram separados por 

histologia, esse predomínio múltiplo de acometimento foi mantido apenas nos 

LDGCB já que no linfoma MALT o antro se manteve como o local mais 

comum de envolvimento. (Figura 18) 

 

 

Figura 18 – Distribuição dos pacientes segundo  local da 

lesão à EDA 
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A profundidade da lesão só foi avaliada nos casos em que a 

gastrectomia foi realizada, observando-se um padrão mais profundo de 

acometimento da parede gástrica, com invasão de serosa na maioria dos 

casos –  9 (50,0%), independentemente da histologia (Figura 19). 

 

 

 
Figura 19 – Distribuição dos pacientes segundo profundidade 

da lesão à EDA 
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5.2 Avaliação terapêutica  

Para análise do tipo de tratamento adotado e padrão de resposta 

terapêutica, os pacientes foram separados por histologia.  

 

5.2.1 Tipo de tratamento no LDGCB 

 De um total de 38 pacientes com LDGCB, 35 (92,1%) foram avaliáveis 

(iniciaram o tratamento). 

 Destes, 17 pacientes (48,6%) foram tratados apenas com uma 

modalidade terapêutica. No restante, houve associação de uma ou mais. 

(Tabela 9). 

 
 

Tabela 9 – TIPO DE TRATAMENTO NO LDGCB 
 

Tipo de Tratamento LDGCB 
n = 36 (%) 

 Cirurgia exclusiva 3 (8,6) 

 Terapia combinada (cirurgia+quimioterapia) 13 (37,1) 

 Quimioterapia exclusiva 13 (37,1) 

 Antibioticoterapia exclusiva 1 (2,9) 

 Quimioterapia + Radioterapia 2 (5,7) 

 Quimioterapia + Antibioticoterapia 0 (0,0) 

 Cirurgia + ATB + QT 1 (2,9) 

 Cirurgia + RT + QT 2 (5,7) 

Tipo de cirurgia 1  

 Gastrectomia Total 13 (73,0) 

 Gastrectomia Subtotal 5 (27.0) 

Quimioterapia  

 Clorambucil / COP 7 (22,5) 

 CHOP  16 (51,6) 

 Mini-CHOP 8 (25,9) 

  1 – dado ignorado em 1 paciente. 
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Nos pacientes com LDGCB, as duas modalidades terapêuticas mais 

adotadas foram a quimioterapia exclusiva e a associação de cirurgia à 

quimioterapia (37,1%). Nos pacientes operados, a gastrectomia total foi 

adotada em 13 casos (73%). 

Quanto aos protocolos de quimioterapia utilizados, 16 (51,6%) 

pacientes receberam o esquema CHOP, seguido do esquema mini-CHOP 

em 8 (25,9%) pacientes. Outros esquemas adotados foram a 

monoquimioterapia com clorambucil, COP e variantes, (vepeside e/ou 

dexametasona oral).  

 

 

5.2.2 Tipo de tratamento no linfoma MALT 

 

De um total de 22 pacientes com linfoma MALT, 22 (100%) foram 

avaliáveis. 

Destes, 10 (45,4%) pacientes foram tratados apenas com uma 

modalidade terapêutica. No restante, houve associação de uma ou mais. 

(Tabela 10). 
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Tabela 10 – TIPO DE TRATAMENTO NOS LINFOMAS MALT 

 
Variável de Tratamento Linfoma MALT 

n = 22 (%) 

Tipo de tratamento  

  Cirurgia exclusiva 5 (22,7) 

  Terapia Combinada (cirurgia+quimioterapia) 9 (40,9) 

  Quimioterapia exclusiva 3 (13,6) 

  Antibioticoterapia exclusiva 2 (9,1) 

  Quimio + radioterapia 0 (0,0) 

  Quimio + Antibioticoterapia 2 (9,1) 

  Cir + ATB + Quimio 1 (4,5) 

  Cir + Radio + Quimio 0 (0,0) 

Tipo de cirurgia  

  Gastrectomia Total 10 (66,7) 

  Gastrectomia Subtotal 5 (33,3) 

Quimioterapia  

  Clorambucil/COP e variantes 5 (33,3) 

  CHOP 3 (20,0) 

  Mini-CHOP 7 (44,7) 

 

 

O tratamento predominante nos linfomas MALT foi a associação de 

quimioterapia e cirurgia (40,9%), seguido de cirurgia exclusiva (22,7%). Nos 

pacientes operados, a gastrectomia total foi adotada em 10 (66,7%) casos. 

Quanto aos protocolos de quimioterapia utilizados, 7 (44,7%) 

pacientes receberam o esquema mini-CHOP, seguido de clorambucil, COP e 

variantes em 33,3% dos pacientes. O esquema CHOP foi o menos utilizado 

(20,0% dos casos).  
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5.2.3 Resposta ao tratamento no LDGCB 

 

Dos 39 pacientes, 26 (74,2%) foram avaliáveis. Destes, 19 (73,1%) 

obtiveram RC (IC95%) = (56,4 – 91,3) (Figura 20). 

A taxa de SG em 7 anos foi de 65,7%, com mediana de 103 meses 

(IC95% = 74 – 132) (Figura 21). 

A taxa de SLD em 7 anos foi de 84,8%, com mediana de 121 meses 

(IC95% 104 – 138 meses) (Figura 22). 

 

5.2.4 Resposta ao tratamento no linfoma MALT 

Dos 22 pacientes, 20 (91%) foram avaliáveis. Destes, 19 (95%) 

obtiveram RC (IC95%) = (91 – 99) (Figura 20). 

A taxa de SG em 5 anos foi de 92,9%, com mediana não atingida. 

(Figura 21). 

A taxa de SLD em 7 anos foi de 94,1%, com mediana não atingida. 

(Figura 22). 
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Figura 20 – Taxa de remissão completa 
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Figura 21 – Curva de sobrevida global 
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Figura 22 – Curva de sobrevida livre de doença  
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6. Discussão 

 
 

 

 Embora a maioria dos LNH se originem em linfonodos, é o estômago, 

órgão desprovido de tecido linfóide fisiológico, o local mais comum de 

envolvimento por linfomas extralinfonodais. A partir da relativamente recente 

constatação de que esses tumores tinham relação com a infecção pelo H. 

pylori,  muito se tem publicado sobre os linfomas gástricos, sem no entanto, 

chegarmos a uma padronização de condutas diagnósticas e consenso 

terapêutico.  

 Apesar da sua freqüência e importância, no Brasil existem poucos 

dados epidemiológicos em relação aos linfomas, especialmente no que se 

refere aos linfomas de origem extralinfonodal.  

 No presente estudo, avaliamos retrospectivamente 96 casos de LNH 

inicialmente catalogados como primários de estômago. Por razões 

epidemiológicas e patogênicas, optamos por analisar os dois tipos mais 

freqüentes de LNH gástrico, selecionando então o LNH MALT e o LDGCB, 

totalizando 60 pacientes. A princípio, o que nos chamou a atenção foi o 

principal motivo de exclusão em nosso estudo que foram casos de LNH 

nodal com envolvimento gástrico secundário, responsável pela exclusão de 

19,79% dos pacientes. No início dos ano 80, Hermann descreveu o 

envolvimento secundário do TGI nos LNH em 4% dos casos analisados. Um 

dado bastante interessante deste trabalho foi o achado de 43% de 

envolvimento oculto de TGI em pacientes submetidos a autópsia, sem 
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diagnóstico prévio de envolvimento de TGI por LNH. Além disso, em 30 

destes casos, a causa clínica do óbito não foi o LNH propriamente dito, mas 

sim complicações relacionadas ao tratamento (96).  Isso talvez nos faça 

repensar em nossa forma de estadiamento dos LNH, e mesmo no conceito 

de remissão completa. Visto que os sintomas clínicos de envolvimento por 

LNH são as mesmas queixas dispépticas inespecíficas e comuns a outras 

doenças mais freqüentes e benignas, é provável que façamos menos 

diagnósticos de envolvimento de TGI do que os que existem realmente.  

 O segundo principal motivo de exclusão foi a falta de dados em 

prontuário, problema inerente a um estudo de caráter retrospectivo e de 

longo seguimento. Outros motivos de exclusão foram insignificantes; a 

exclusão de dois pacientes, por se tratar na verdade de doença benigna 

(gastrite), será comentada a posteriori.  

 Um outro fator dificultador do estudo foi a falta de um sistema 

informatizado de banco de dados no HC-FMUSP. Por isso, é provável que 

alguns pacientes não tenham sido incluídos neste trabalho e, embora não 

fosse um dos objetivos do trabalho, infelizmente não sabemos o que esses 

casos de LNH extralinfonodais representam no número de LNH atendidos 

no HC-FMUSP como um todo. Além disso, muitos blocos e lâminas não 

foram encontrados para a revisão centralizada realizada por um único 

médico patologista expert em hematopatologia seguindo os critérios 

estabelecidos pela OMS. Entretanto, apesar das dificuldades conseguimos 

reavaliar 40 (64,5%) dos 62 pacientes inicialmente incluídos no estudo, 

obtendo taxa de concordância pré e pós-revisão histológica de 77,5%.  
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O resultado de um Worshop recentemente publicado e realizado no 

Texas, a fim de avaliar o nível de concordância entre patologistas de 

infiltrados linfóides em biópsias gástricas, demonstrou que a 

reprodutibilidade na avaliação morfológica dos linfomas gástricos foi 

abaixo do ideal. As principais dificuldades de diagnóstico diferencial 

encontradas no estudo estiveram entre os casos de gastrite com 

hiperplasia linfóide florida associada à H. pylori e a presença de LNH 

MALT incipiente, bem como entre os casos de LNH MALT com aumento 

no número de grandes células e LDGCB. Segundo os autores, essa 

dificuldade diagnóstica foi maior entre patologistas generalistas do que 

entre hematopatologistas e patologistas com experiência em doenças 

gastrointestinais (76). Sendo assim, apesar de não ser o objetivo do 

trabalho e não ser possível traçar um paralelo com a experiência do 

examinador anterior, a taxa de concordância obtida em nosso serviço 

pareceu-nos extremamente satisfatória. Vale ressaltar que no período 

deste estudo diferentes classificações para os LNH foram utilizadas, 

atravessando inclusive a importante modificação ocorrida em 1994 que foi 

a publicação da classificação REAL, que definiu o linfoma da zona 

marginal, seguindo-se então a classificação da OMS, utilizada até os dias 

atuais. Além disso, atualmente a padronização do exame de imuno-

histoquímica e a possibilidade de ampliação dos painéis de marcadores 

em casos mais difíceis é sem dúvida de extrema necessidade para os 

patologistas. Este estudo também precede momento de grande avanço no 

entendimento da patogênese do LNH gástrico e da sua relação com a 
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infecção por H. pylori, o que seguramente fez com que neste período os 

olhos da comunidade científica estivessem mais voltados para esta 

entidade anátomo-clínica, em razão da sua peculiar forma de tratamento.  

Entretanto, apesar das dificuldades, conseguimos responder a nossos 

objetivos, estabelecendo outras comparações com a literatura.  

Embora tenha havido um aumento na frequência do LNH MALT desde 

que os mesmos deixaram de ser erroneamente classificados como 

pseudolinfomas, em nossa casuística e em corcordância com a literatura,  

observamos um predomínio na incidência de linfomas agressivos, 

representados pelo LDGCB (59,60). Em estudos internacionais no entanto, 

observamos apenas diferenças menos significativas entre os dois tipos 

histológicos e isto talvez se deva ao fato de alguns trabalhos incluírem o 

LNH gástrico em um terceiro tipo, o linfoma MALT com componente de 

grandes células, mesmo em discordância com a orientação da OMS, o 

que provavelmente diminuiria o número de casos de LDGCB em nossa 

casuística.  

Conforme dados epidemiológicos internacionais e nacionais, a 

mediana de idade encontrada foi de 61 anos, sem diferença 

estatisticamente significativa entre os tipos histológicos. Contrariando a 

literatura, houve um discreto predomínio do sexo feminino em nossos 

pacientes na análise global e nos casos de linfoma MALT (57,58,59).  

Assim como na literatura, a epigastralgia foi a queixa da maioria dos 

pacientes, presente em 80% dos casos em ambos os grupos. Náuseas e 
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vômitos ocorreram em 39,5% e 27,3% dos pacientes com LNH MALT e 

LDGCB respectivamente, sendo rara a ocorrência de sangramento 

gástrico (57,58,59,60,97). Os sintomas B ocorreram em maior freqüência 

do que a observada na literatura, 68,4% dos casos de LDGCB e em 50% 

dos linfomas MALT, sendo emagrecimento o sintoma B mais comum. 

Atualmente, não existe um consenso na literatura com relação à inclusão 

da perda de peso ou não neste local específico de envolvimento por 

linfoma, inclusive, em alguns trabalhos, este sintoma não é definido como 

sintoma B. Em nossa casuística, se não considerarmos emagrecimento 

como sintoma B, teríamos apenas 16,3% dos pacientes sintomáticos B. 

Achamos então que o emagrecimento mereça melhor avaliação em virtude 

deste sintoma talvez não estar associado à atividade tumoral intrínseca, 

mas refletir uma restrição alimentar decorrente dos sintomas dispépticos 

de epigastralgia e náusea.  

 Embora alguns trabalhos excluam pacientes com estádio avançado 

das análises, a maioria dos nossos pacientes apresentava estádio 

precoce ao diagnóstico (47,3% estádio I) independentemente do tipo 

histológico, em concordância com a literatura. Observamos infiltração de 

medula óssea em apenas 13% dos pacientes independentemente da 

histologia, e como esperado, encontramos maior número de pacientes 

com LNH MALT com infiltração de MO, sem significado estatístico. 

Embora os linfomas indolentes, em geral, ao diagnóstico encontrem-se 

em estádio mais avançados, o linfoma MALT tem por característica 

permanecer localizado por longo período mesmo se não tratado, 
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independentemente de sua localização primária. Contudo, contrariando 

este conceito, Thieblemont demonstrou que um terço dos pacientes com 

diagnóstico de LNH MALT de sua casuística tinham estádio avançado ao 

diagnóstico. Achamos que mesmo que em nossa casuística tenhamos 

encontrado mais pacientes com estádios precoces, é importante que se 

realize um estadiamento completo, à semelhança do adotado para outros 

LNH (58,59,60,61,62).  

 A massa Bulky estava presente em apenas 16,2% dos pacientes com 

LDGCB e não foi encontrada em nenhum dos pacientes com linfoma 

MALT. Em levantamento anterior em nosso serviço, 55% dos pacientes 

com LDGCB nodal tinham massa bulky ao diagnóstico (98). Embora Taal 

tenha reportado resultados superiores (16% e 37% de massa Bulky em 

linfoma MALT e LDGCB, respectivamente), este dado está disponível em 

poucos casos na maioria dos trabalhos de linfoma gástrico (60). Talvez, 

como a abordagem inicial da doença gástrica seja feita pelo médico 

endoscopista, e até mesmo por dificuldades técnicas na medição do 

tamanho do tumor, esta informação não esteja disponível em alguns 

casos. 

 Laboratorialmente, a enzima DHL era elevada em 40,7% dos 

pacientes com LDGCB e em 22,2% dos pacientes com linfoma MALT. 

Embora este dado estivesse indisponível em um quarto dos pacientes, 

estes valores estão acima dos valores encontrados na literatura, 

especialmente no tocante ao linfoma MALT. No entanto, este resultado 

parece não ter tido impacto na sobrevida de nossos pacientes. Em nossa 
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casuística, contrariando a literatura, a β2 M era elevada em 83,3% dos 

nossos pacientes. Thieblemont encontrou 4% de aumento de β2 M em 

pacientes com linfoma MALT de diferentes sítios em estádios precoces e 

em 30% dos pacientes com linfoma em estádio avançado, sem no 

entanto haver diferenças estatísticas em termos de SG e SLD entre os 

dois grupos (62). Penz estudou retrospectivamente 32 pacientes com 

LNH MALT, tendo 25 dos pacientes localização gástrica. Embora com n 

pequeno, neste estudo o valor de    β2 M não teve correlação com massa 

tumoral nem com resposta ao tratamento (99). Um outro trabalho em que 

se avaliaram apenas LDGCB de estômago com estádio precoce, tanto o 

aumento de β2 M quanto o de DHL tiveram impacto na SG (100). Ainda 

que em metade dos nossos casos este dado não estivesse disponível, os 

resultados de β2 M estão muito acima dos encontrados na literatura. 

Pensando na correlação desta proteína com a função renal, se 

separarmos os pacientes por idade, veremos que houve aumento de β2 M 

em 2 e em 15 pacientes com idade inferior a 50 anos e superior a 60 

anos, respectivamente. Sabendo que especialmente em pacientes mais 

velhos a creatinina isolada não estima adequadamente a taxa de filtração 

glomerular, e que possivelmente pacientes com neoplasias malignas 

gástricas têm algum grau de desnutrição e diminuição de massa 

muscular, ainda que o valor da creatinina estivesse normal, é possível 

que esta não seja a melhor forma de avaliar a taxa de filtração   

glomerular   neste  grupo  de  pacientes.  Assim,   talvez  o   aumento  da 
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 β2 M deva ser atribuído mais a um certo grau de nefroesclerose do que à 

massa tumoral e atividade de doença propriamente dita. 

 Apesar de proposta originalmente para os LDGCB de origem nodal, o 

IPI foi calculado em nossos pacientes estando a maioria dos casos no 

grupo de IPI de risco baixo e intermediário baixo (80,7% dos casos), à 

semelhança de levantamento recente em LDGCB de TGI (101).   

 A infecção por H. pylori estava presente em 58,3% dos pacientes com 

LDGCB e em 44,4% dos pacientes com LNH MALT, estando este dado 

indisponível em 39 pacientes (apenas 9 casos de LNH MALT e 12 

pacientes com LDGCB tinham este dado em prontuário). Ainda que 

existam casos em que apenas a terapia de erradicação da bactéria 

demonstre RC, o papel desta bactéria no desenvolvimento do LDGCB 

gástrico ainda não está completamente esclarecido. No entanto, em razão 

dos inúmeros trabalhos correlacionando a infecção por H. pylori ao 

linfoma MALT, este é um dado indispensável inclusive por questões que 

implicam na abordagem terapêutica inicial. Pelas sabidas dificuldades de 

se obter dados de prontuário em estudos retrospectivos, e se 

considerarmos que o período compreendido neste estudo envolve a 

época da publicação dos estudos que reconhecem a infecção por H. 

pylori na patogênese do linfoma MALT gástrico, é muito provável que 

estes dados não reflitam a real incidência da infecção por H. pylori em 

nossa população. Contudo, a padronização de condutas diagnósticas a 

fim de que se identifique a infecção por H. pylori  em nossos pacientes é 

indispensável.  
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 Assim como na literatura, o tipo de lesão mais comumente encontrada 

durante a realização da EDA foi a lesão ulcerada (60). O antro foi o local 

mais frequentemente envolvido no linfoma MALT, e no LDGCB a lesão 

era mais comumente pangástrica, sem no entanto atingir diferença 

estatisticamente significatica. É provável que a localização antral esteja 

relacionada ao papel da H. pylori no desenvolvimento do linfoma MALT, 

reforçando mais uma vez a necessidade do diagnóstico desta infecção 

em nossa população de pacientes. Embora tenhamos encontrado um 

padrão mais profundo de envolvimento da parede gástrica em nossos 

casos do que na literatura, este dado estava disponível apenas nos 

pacientes gastrectomizados. Tendo em vista que a taxa de resposta à 

erradicação de H. pylori e RC do linfoma MALT é inversamente 

proporcional ao padrão de invasão do tumor na parede gástrica, a 

realização de macrobiópsias estaria bem indicada nestes casos (82).   

 Os pacientes envolvidos neste estudo não foram tratados de forma 

padronizada. Talvez, a principal razão para este fato tenha sido o período 

que este estudo abrange. Após preenchimento de questionário enviado a 

Universidades com especial interesse no tratamento de linfoma gástrico 

na Europa, EUA e Japão, De Jong observou que de cada 10 grupos de 

hematologistas, 8 preferiam tratamento conservador. No entanto, 5 

grupos de gastroenterologistas em cada 7, preferiam a conduta cirúrgica, 

associada ou não a radioterapia ou QT (75). Portanto, não podemos 

esquecer que como o linfoma gástrico tem a característica histórica de ser 

tratado cirurgicamente, o que fez com que muitos pacientes tivessem o 
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seu atendimento inicial feito pela equipe de clínica cirúrgica e não apenas 

pela hematologia, é esperado que tenhamos uma maior dificuldade de 

padronização de condutas não só de tratamento, mas também de 

diagnóstico.     

 Com relação ao tipo de tratamento adotado e à resposta terapêutica, 

embora o pequeno número de casos não nos permita correlações 

estatísticas, podemos abordar alguns aspectos que terão aplicações 

futuras na prática clínica diária. Observamos que nos pacientes com 

diagnóstico de LDGCB gástrico, as duas modalidades terapêuticas mais 

indicadas foram a quimioterapia exclusiva e a associação de cirurgia à 

quimioterapia, tendo os esquemas com antracíclicos sido utilizados na 

grande maioria dos casos (77,5%). Visto que a maioria dos trabalhos 

existentes são bastante heterogêneos sob o ponto de vista de definições 

de linfoma gástrico, classificação, estadiamento e conduta terapêutica, 

existe uma dificuldade em se estabelecer comparações com a literatura. 

No entanto, a utilização do protocolo CHOP como primeira linha nos casos 

de LDGCB primário de estômago está em concordância com a literatura 

(102,103). Embora a associação de anticorpos monoclonais também 

esteja indicada em um sub-grupo de pacientes com LDGCB, esta 

modalidade não foi observada em nossa casuística em razão de apenas 

termos disposto desta associação em nosso serviço em um período 

posterior ao do estudo (81). Atualmente, existe uma tendência a uma 

conduta não cirúrgica no linfoma gástrico (83,104). Em estudo prospectivo 

não randomizado publicado recentemente, a associação de cirurgia ao 
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tratamento quimioterápico não demonstrou benefício em termos de SLD 

tampouco SG. Além disso, nos pacientes que foram submetidos a cirurgia, 

a gastrectomia total teve benefício estatisticamente significativo sobre a 

gastrectomia parcial, em termos de SG, indicando então que, caso se opte 

por uma conduta cirúrgica, a retirada total do órgão estaria mais bem 

indicada (83). Em concordância à literatura, em nossa casuística 

observamos que dos pacientes operados, a gastrectomia total foi adotada 

na maioria dos casos (73%).   

 No tocante à terapia de erradicação neste grupo de pacientes, embora 

já demonstrada em literatura, não adotamos este tipo de tratamento em 

nosso serviço tampouco achamos que esta conduta terapêutica se 

justifique fora de ensaios clínicos com casuística mais adequada (77,78). 

Por isso, apenas constatamos que um de nossos pacientes com LDGCB 

havia sido tratado com terapia de erradicação após revisão centralizada 

dos casos.  Neste caso, contrariando relatos anedóticos pregressos 

publicados, o paciente não obteve resposta e evoluiu com progressão de 

doença. Aqui vale a pena ressaltar a extrema importância do diagnóstico 

histológico nesse grupo de doenças. Felizmente, os dois pacientes em 

que se diagnosticou gastrite após a revisão, estavam vivos no último 

seguimento, sem evidência de toxicidades relacionadas ao tratamento 

adotado na ocasião diagnóstica. 

 No linfoma MALT, observamos que a associação de cirurgia à 

quimioterapia foi a opção de tratamento mais adotada (40,9% dos casos). 

A terapia de erradicação foi indicada apenas em 9,1% dos casos e em 
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nenhum dos pacientes houve indicação de radioterapia, resultados 

bastante discordantes dos da literatura (73,74,84,85,86). Achamos que 

talvez esses resultados reflitam a não padronização da pesquisa de H. 

pylori e, novamente, é muito provável que o atendimento inicial não tenha 

sido feito pela equipe de hematologia. 

 Com relação à resposta ao tratamento, obtivemos RC em 73,1% dos 

pacientes com LDGCB e em 95% dos pacientes com linfoma MALT. 

Assim como a taxa de RC, a SLD e a SG foram superiores nos pacientes 

com linfoma indolente. Embora a falta de padronização limite a 

comparação entre os estudos, nossos resultados são semelhantes aos 

encontrados em algumas séries de pacientes (58,83,101).     

 Em nosso serviço, baseados nas dificuldades e após análise dos 

resultados obtidos durante a elaboração deste trabalho, com o objetivo de 

tentar tornar mais homogênea as condutas diagnósticas e terapêuticas 

dos casos de linfoma MALT gástrico, reelaboramos um protocolo de 

diagnóstico, estadiamento, tratamento e seguimento no serviço de 

Hematologia do HC-FMUSP (ANEXO 4,5). 
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7. Conclusões  

 

• Não houve diferença estatística na distribuição de idade, sexo, 

manifestações clínicas, presença de sintomas B, estádio, lesão bulky, 

nível de DHL e β2 M, presença de H. pylori, infiltração de medula 

óssea e estádio entre os pacientes portadores de linfoma MALT e 

LDGCB; 

• Os pacientes portadores de LDGCB avaliados em nosso serviço se 

apresentaram mais comumente com IPI de baixo risco e intermediário 

baixo ao diagnóstico; 

• Não houve diferença estatística no tipo nem no local de lesão 

endoscópica entre os pacientes portadores de linfoma MALT e 

LDGCB; 

• Em relação à taxa de RC, SLD e SG de ambos os tipos histológicos, 

nossos resultados estão de acordo com os dados encontrados na 

literatura; 

• Em virtude de semelhanças clínico-laboratoriais entre o linfoma MALT 

e o LDGCB, o correto diagnóstico histológico é essencial para uma 

adequada abordagem terapêutica; 

• A padronização de condutas diagnósticas será essencial para que se 

tornem mais homogêneas as modalidades terapêuticas adotadas no 

HC-FMUSP;  
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ANEXO 1 

FICHA PARA LEVANTAMENTO DOS PRONTUÁRIOS 

LNH GÁSTRICO: 

NOME:______________________________________________________________

RG HC:______________  Idade de início da doença:_________Sexo:____________ 

Data diagnóstico:______________________________________________________ 

Sintomas gastrointestinais:  

(   )náuseas e/ou vômitos    (   )dor epigástrica   (   )hemorragia digestiva           

(   )outros ____________________________________________________________ 

Sintomas constitucionais “sintomas B”:  (   )sim _____________________    (   )não 

E.D.A.:______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

H. pylori: (   )+  (   )-   (   )não disponível  Método:___________________________ 

HDL:_________ ß2_____________IPI:___________ESTÁDIO:__________EF:_______ 

A.P.:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Tipo histológico: (   )MALT   (   )grandes células   
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Imuno-histoquímica: 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

BMO:_______________________________________________________________ 

Estadiamento: (   )Tomografia    

TAC Pescoço:________________________________________________________ 

TAC Tórax: __________________________________________________________ 

TAC Abdômen:_______________________________________________________ 

TAC Pelve:___________________________________________________________ 

Data início do tratamento:_____________  Data  término do tratamento:__________ 

(   )Errad. da H. pylori - data_____________________________________________ 

(   )radioterapia  - data: _________________________________________________ 

(   )cirurgia – qual:__________________  - data_____________________________ (   

)quimioterapia – data: ________________________________________________ 

Protocolo_____________No.ciclos__________Término_______________________ 

Remissão completa: (   )não     (   )sim    - data  entrou em RC:__________________ 

Recidiva:   (   )não  (   )sim        - Data da recidiva:____________________________ 

Data do último segmento: _______________Data do óbito:____________________ 
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ANEXO 2 

TABELA DE IMUNO-HISTOQUÍMICA 
CASO CD20 CD3 AE1/3 CD5 CD23 CD10 ciclD1 Ki67 bcl2 revisão AP 1 AP2 

1 nr nr nr nr nr nr nr nr nr sim GC GC 
2 + - nr nr nr nr nr alto nr sim GC GC 
3 + - + nr nr nr nr alto nr sim GC GC 
4 + + nr nr nr - nr baixo - sim GC gastrite 
5 + - nr nr nr nr nr alto nr sim GC GC 
6 + - - nr nr - - baixo - sim GC malt 
7 + - nr nr nr nr nr nr nr não malt nd 
8 nr nr nr nr nr nr nr nr nr não malt nd 
9 + - nr nr nr nr nr alto nr sim GC GC 
10 nr nr nr nr nr nr nr nr nr não malt nd 
11 inc. inc. inc. - - nr nr inc. nr sim GC GC 
12 + - - nr nr nr nr alto nr sim malt GC 
13 inc. inc. - nr nr nr nr inc. nr sim GC GC 
14 + + - nr nr nr nr baixo nr sim malt gastrite 
15 + - nr nr nr nr nr nr nr sim GC GC 
16 + - + nr nr - nr baixo + sim malt malt 
17 nr nr nr nr nr nr nr nr nr não malt nd 
18 nr nr nr nr nr nr nr nr nr sim malt malt 
19 + - - nr nr nr nr alto nr sim GC GC 
20 + nr nr nr nr nr nr nr nr não malt nd 
21 + - nr nr nr - nr alto + sim GC GC 
22 + - nr nr nr nr nr inc. nr sim GC GC 
23 nr nr nr nr nr nr nr nr nr não GC nd 
24 nr nr nr nr nr nr nr nr nr não GC nd 
25 nr nr nr nr nr nr nr nr nr não GC nd 
26 + - nr nr nr nr nr nr nr não malt nd 
27 + - nr nr nr nr nr nr nr sim GC GC 
28 nr nr nr nr nr nr nr nr nr não malt nd 
29 + - nr nr nr nr nr inc. nr sim GC GC 
30 + - nr nr nr nr nr nr nr sim GC GC 
31 nr nr nr nr nr nr nr nr nr não malt nd 
32 + nr nr nr nr nr nr nr nr sim GC GC 
33 + - + nr - nr - baixo nr sim GC malt 
34 nr nr nr nr nr nr nr nr nr não GC nd 
35 + nr nr nr nr nr nr nr nr não GC nd 
36 nr nr nr nr nr nr nr nr nr não GC nd 
37 + - - nr nr nr nr nr nr sim GC GC 
38 + - - nr nr nr nr alto - sim GC GC 
39 nr nr nr nr nr nr nr nr nr não GC nd 
40 + - - nr nr nr nr alto nr sim GC GC 
41 nr nr nr nr nr nr nr nr nr não GC nd 
42 nr nr nr nr nr nr nr nr nr não GC nd 
43 + - - - - nr nr alto nr sim malt GC 
44 + - - nr nr nr nr nr nr sim GC GC 
45 nr nr nr nr nr nr nr nr nr não malt nd 
46 + - + - - - - baixo nr sim malt malt 
47 + - + - - nr - baixo nr sim GC malt 
48 + - nr nr nr nr nr nr nr sim GC GC 
49 nr nr nr nr nr nr nr nr nr não GC nd 
50 + - nr nr nr nr nr nr nr sim GC GC 
51 + - + - nr nr - baixo nr sim malt malt 
52 + - nr nr nr nr nr alto nr sim GC GC 
53          não malt nd 
54 + - + - - nr nr nr nr sim malt malt 
55 + - - - - - - alto - sim malt GC 
56 + - + nr nr nr nr alto nr sim GC GC 
57 + - - nr - nr nr baixo nr sim malt malt 
58 + - + - - - - inc. nr sim GC malt 
59 + - nr nr nr nr nr nr nr não GC nd 
60 + - + - - - - baixo nr sim malt malt 
61 + - - nr nr nr nr nr nr sim GC GC 
62 nr nr nr nr nr nr nr nr nr não malt nd 

nr=não realizado, nd=não disponível, GC=grandes células; 
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ANEXO 3 

PROTOCOLOS DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO 

 
 

CHOP 

Ciclofosfamida 750mg/m2 EV D1 

Doxorrubicina 50mg/m2 EV D1 

Vincristina 1,4mg/m2 EV D1 

Prednisona 60mg/m2 VO D1-D5 

 

Mini-CHOP 

Ciclofosfamida 600mg/m2 EV D1 

Doxorrubicina 25mg/m2 EV D1 

Vincristina 1,4mg/m2 EV D1 

Prednisona 60mg/m2 VO D1-D5 

 

COP 

Ciclofosfamida 650mg/m2 EV D1 

Vincristina 1,4mg/m2 EV D1 

Prednisona 60mg/m2 VO D1-D5 

 

CLORAMBUCIL 

Clorambucil 10mg/m2 VO D1-D4 

 

ETOPOSIDE/DEXAMETASONA 

Etoposide 50mg VO D1-D7 

Dexametasona 20mg VO D1-D7 
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ANEXO 4  
 
 

LINFOMA MALT 
 
 
ABORDAGEM APÓS DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO: 
 
História  
Exame físico 
Exames laboratoriais 

• Realizar exames padronizados para outros linfomas e; 
• Sorologia para H. pylori; 

 
EDA  

• EDA com macrobiópsias; 
• Especificar 02 biópsias de cada região do estômago; 
• Pesquisa histológica de H. pylori; 
 

Exames de imagem: 
• Tomografia de pescoço, tórax, abdômen, pelve; 
• Ultrassonografia endoscópica; 

 
BMO 
 
AVALIAÇÃO DO ANEL DE WALDEYER (ORL) 
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ANEXO 5 
 
 

LINFOMA MALT 
 
 
SUGESTÃO DE TRATAMENTO: 
 
Estádio precoce (I) H. pylori+ : 

• Erradicação da H. pylori;* 
• Se persistir H. pylori: prescrever esquema de falência*  (desde que 

lesão estável) 
• Se persistência histológica do linfoma, porém H. pylori - = aguardar 12 

meses antes de considerar refratário à terapia de erradicação (fazer 
seguimento abaixo) 

• Se progressão: radioterapia; 
 
Estádio precoce (I) H. pylori – e estádios (II1,II2): 

• Radioterapia como primeira escolha ou; 
• Quimioterapia segundo protocolo para LNH indolente adotado na 

ocasião; 
 
Estádio avançado (IIE, IV): 

• Seguir orientação de protocolo para LNH indolente adotado na 
ocasião; 

 
* ESQUEMA DE ESCOLHA: 
Claritromicina 500 mg VO 12/12h x 7dias 
Amoxacilina 1,0 g VO 12/12h x 7dias 
Omeprazol 10 mg VO 12/12h x 7 dias 
 
ESQUEMA DE FALÊNCIA: 
Sal de bismuto 240mg VO 12/12h x 14 dias 
Furazolidona 200mg VO 12/12h x 14 dias 
Amoxacilina 1,0g VO 12/12h x 14 dias 
Omeprazol 20mg VO 12/12h x 14 dias 
 
 
 
SUGESTÃO DE SEGUIMENTO: 

• EDA de controle a cada 3 meses no primeiro ano, com biópsias de 
áreas suspeitas; 

• EDA de controle a cada 6 meses no segundo ano com biópsias de 
áreas suspeitas; 

• EDA de controle anual, com biópsias de áreas suspeitas; 
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