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Resumo 

 



Costa RO. Estudo das variáveis de prognóstico clínico, da PET e PET/CT 
com 18-FDG tomografia por emissão de pósitron/tomografia 
computadorizada ínterim, e do conceito de célula de origem por imuno-
histoquímica em pacientes com linfoma difuso de grandes células B tratados 
com quimioimunoterapia [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo, 2015. 

O linfoma difuso de grandes células B (LDGCB) é o linfoma não-Hodgkin 
mais comum em nossa instituição (49,5%) e a classificação da Organização 
Mundial da Saúde reconhece vários subtipos de LDGCB com base na 
morfologia, imuno-histoquímica (IHQ) e perfil molecular. Metade dos 
pacientes permanecem incuráveis com terapia padrão baseada no anticorpo 
monoclonal anti-CD20 (rituximabe) e quimioterapia baseada em antraciclina. 
Portanto, é necessário identificar pacientes de alto risco e melhorar o seu 
prognóstico. Na era pré-rituximabe, a melhor maneira de identificar esse 
grupo de alto risco baseava-se no Índice de Prognóstico Internacional (IPI). 
Mais recentemente, grande interesse em subtipos moleculares e a 
caracterização da assinatura gênica das células malignas têm sido 
publicados. Pacientes com perfil de expressão gênica do centro germinativo 
(CG) parecem ter melhor prognóstico do que aqueles com assinatura de 
células B ativadas. Algoritmos IHC correspondentes foram propostos e o de 
Hans é o mais usado. No entanto, estes indicadores prognósticos têm sido 
questionados na era rituximabe. Além da classificação molecular, imagem 
funcional das células tumorais com 18F-fluodesoxiglucose (18F-FDG), a 
tomografia por emissão de pósitrons (PET/CT) tem sido recomendada ao 
diagnóstico e final do tratamento para aumentar a acurácia do estadiamento 
e avaliação de resposta. Embora alguns estudos tenham demonstrado que 
PET ínterim pode prognosticar a eficácia do tratamento, não há consenso e 
a utilização da PETi permanece controversa. O objetivo deste estudo foi 
investigar o impacto de fatores prognósticos clínicos, da PETi após dois 
ciclos de quimioterapia, e a célula de origem (CO) usando o algoritmo de 
Hans, como ferramentas prognósticas em pacientes tratados com R-CHOP 
21. Foram analisados prospectivamente 147 pacientes. Dados clínicos 
estavam disponíveis em 146 casos. PETi foi realizada em 111 pacientes e 
114 pacientes foram classificados em CG e NCG pelo algoritmo IHC de 
Hans. Com mediana de seguimento de 42,8 meses, a sobrevida global (SG), 
sobrevida livre de progressão (SLP) e resposta global (RG) para todos os 
pacientes foram 73,8%, 84,3% e 87,7%, respectivamente. IPI, R-IPI e NCCN 
IPI foram todos preditivos de SG. O IPI NCCN foi capaz de melhor 
discriminar um grupo de alto risco quando comparado ao de outros índices 
prognósticos clínicos. Embora PETi– tenha identificado um grupo com 
melhor SG (89,3% SG para PETi– versus 77,5% para a PETi+)(p = 0,04), a 
SLP entre os dois grupos não foi prognóstica (p=0,45), com SLP em 30 
meses de 87,7%/81,2% para PETi– e PET+, respectivamente. O algoritmo 
de Hans não foi preditivo de SG, SLP ou RG. Associado à PETi–, ser do CG 
identificou um grupo de muito bom prognóstico, com SG e SLP de 100% em 
48 meses. A análise univariada e multivariada revelou que, além da PETi–, o 
IPI, R-IPI e IPI do NCCN, juntamente com algumas variáveis que compõem 



este índice, foram preditivos para o SG, SLP e resposta completa. Este 
estudo mostrou que os fatores prognósticos clínicos são relevantes na era 
R-CHOP e a PETI, junto com a CO, foram capazes de identificar um 
subgrupo de muito bom prognóstico. Nossos resultados necessitam de 
confirmação.  

Descritores: 1.Linfoma não Hodgkin/quimioterapia.  2.Terapêutica.  
3.Tomografia por emissão de pósitrons.  4.Quimioterapia.  5.Prognóstico.  
6.Imuno-histoquímica.  7.Fluordesoxiglucose F18. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 



Costa RO. Study of clinical prognostic factors, interim PET and PET/CT with 
18-FDG positron emission tomography/computed tomography, and 
immunohistochemistry cell of origin in patients with diffuse large B cell 
lymphoma treated with chemoimmunotherapy [Thesis]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”, 2015. 

Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is the most common non-Hodgkin 
lymphoma in our institution (49.5%) and the World Health Organization 
classification recognizes several subtypes of DLBCL based on morphology, 
immunohistochemistry (IHC) and molecular analysis. A half of patients 
remain incurable with standard strategy with anti-CD20 monoclonal antibody 
(rituximab) and anthracycline-based chemotherapy. Therefore, it is 
necessary to identify high risk patients and improve their prognosis. In the 
pre-rituximab era, the best way to identify this high risk group was based on 
International Prognostic Index (IPI). More recently, lot of interest on 
molecular subtypes and aspects that characterize the gene signature of the 
malignant cells have been published. Patients with gene expression profile 
from germinal center (GC) seem to show better prognosis than those with B-
cells activated signature. Correspondents algorithms based on IHC were 
proposed and Hans algorithm is the most commonly used. However these 
prognostic indicators have also been questioned in the rituximab era. In 
addition to the molecular classification, functional imaging of the tumor cells 
with 18F-fludeoxyglucose (18F-FDG) positron emission tomography PET/CT 
has been recommended at diagnosis and at the end of treatment to improve 
accuracy of staging and response evaluation. Although some studies have 
shown that interim PET may be a prognostic indicator of effectiveness of 
treatment, there is no agreement and the use of interim PET as a prognostic 
factor remains controversial. The objective of this study was to investigate 
the impact of clinical prognostic factors, interim imaging with 18F-FDG 
PET/CT after 2 cycles of treatment and cell of origin (CO) using Hans’ 
algorithm as prognostic tools in patients treated with R-CHOP 21. 147 
DLBCL patients were analyzed prospectively and clinical data was available 
in 146 cases. 18 F-FDG interim PET/CT was performed in 111 patients and 
DLBCL was classified as GC and NGC subtype by IHC using Hans’s 
algorithm in 114 patients. With a median follow-up of 42.8 months, overall 
survival (OS), progression free survival (PFS) and overall response (OR) for 
all patients were 73.8%, 84.3% and 87.7% respectively. IPI, R-IPI and NCCN 
IPI were all predictive of OS. NCCN IPI was able to better discriminate a high 
risk group comparable with other clinical prognostic indexes. Although 
negative iPET identified a group with better OS (89.3% OS for PETi– versus 
77.5% for PETi+)(p=0.04), PFS between the two groups was not prognostic 
(p=0.45) with a 30 months PFS of 87.7% and 81.2%, for PETi– and PET+, 
respectively. Hans algorithm was not predictive for OS, PFS or OR. Instead it 
was, together with PETi– and CG origin, able to predict a very good 
prognostic group, with both 100% OS/PFS in 48 months. The univariate and 
multivariate analysis revealed that besides negative interim PET, IPI, R-IPI 
and NCCN IPI along with some variables that compose this indexes, were 
predictive for OS, PFS and complete response. This study showed that 



clinical prognostic factors are relevant in R-CHOP era and PETi, along with 
CO, were able to identify a very good prognostic subgroup. Our results 
should be confirmed in others studies. 

Descriptors: 1. Lymphoma, non-Hodgkin/drug therapy.  2.Therapeutics.  
3.Positron-emission tomography.  4.Drug therapy.  5.Prognosis.  
6.Immunohistochemistry.  7.Fluordesoxiglucose F18. 
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O Linfoma não Hodgkin (LNH) engloba um grupo bastante 

heterogêneo de neoplasias malignas linfocitárias. Corresponde à sétima 

neoplasia mais comum em homens e a sexta no sexo feminino, com 

estimativa de 70.800 novos casos em 2014 nos Estados Unidos. Apesar da 

diminuição no número de mortes relacionadas ao LNH, são estimados 

18.990 óbitos esse ano (Surveillance, Epidemiology, and End Results 

Cancer, 2014). No Brasil, a estimativa é de 9.790 novos casos, sendo 4.940 

em homens e 4.850 em mulheres. Esses valores correspondem a um risco 

estimado de 5,04 e 4,77 novos casos a cada 100 mil homens e mulheres, 

respectivamente (INCA, 2014). 

Dentro do grupo de LNH, existem atualmente mais de 40 entidades 

reconhecidas e que diferem nas suas características clínicas, histológicas, 

imunofenotípicas e genéticas, diferenças estas que nortearam a 

classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS), utilizada atualmente 

em contraposição a classificações puramente morfológicas usadas no 

passado (Stansfeld et al., 1998; Swerdlow et al., 2008). Apesar do avanço, 

muitos mecanismos etiopatogênicos permanecem desconhecidos, a notar-se 

pelas diferentes apresentações clínicas e respostas ao tratamento 

observadas na prática clínica diária.  

Embora existam diferenças geográficas na distribuição do LNH, a 

maioria dos casos é representada pelo imunofenótipo B maduro, 
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destacando-se pela frequência o Linfoma Difuso de Grandes Células B 

(LDGCB) (The Non-Hodgkin’s Lymphoma Classification Project, 1997). Este 

LNH ocorre mais comumente em indivíduos acima dos 65 anos de idade, 

com discreto predomínio pelo sexo masculino. Menos de 2% dos casos 

ocorrem abaixo dos 20 anos de idade. A maioria dos pacientes com LDGCB 

não tem história pregressa de doença linfoproliferativa e se apresenta como 

LNH “de novo”. No entanto, este subtipo de LNH pode evoluir de outras 

doenças linfoproliferativas crônicas indolentes como Leucemia Linfocítica 

Crônica/Linfoma Linfocítico de Pequenos Linfócitos, Linfoma Folicular e 

Linfoma da Zona Marginal (Matolcsy, 1999). Mais comumente, estes 

indivíduos se apresentam com história de surgimento de linfadenomegalia 

localizada ou disseminada, de crescimento rápido e, quando não tratados, 

evoluem para óbito em meses. O envolvimento de estruturas adjacentes ao 

tumor não é raro, e doença extralinfonodal exclusiva ao diagnóstico ocorre 

em cerca de 40% dos casos, sendo o envolvimento do trato gastrointestinal, 

mais especificamente do estômago, o mais comum. Outros sítios frequentes 

de envolvimento incluem osso, testículo, anel de Waldeyer, baço e medula 

óssea (Ferry, 2008). Apesar da agressividade da doença, a adição de 

imunoterapia ao tratamento poliquimioterápico se traduziu em maior 

sobrevida global (SG) quando comparada ao tratamento convencional 

(Coiffier et al., 2002; Feugier et al., 2005). 

O LDGCB também pode ocorrer no contexto de imunodeficiências 

primárias ou adquiridas, sendo a relação de envolvimento de sistema 
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nervoso central e infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) 

bastante conhecida (Knowles, 2003).  

Os contínuos avanços obtidos com o melhor conhecimento do 

impacto nas diferentes apresentações anatômicas, do perfil fenotípico e da 

expressão gênica se refletem nas contínuas atualizações propostas pela 

OMS, adotada aos moldes da Revisão Europeia e Americana da 

classificação de Linfomas malignos (REAL) que, apesar de classificar os 

linfomas em entidades próprias, com base em aspectos clínicos, 

histológicos, imunofenotípicos e citogenéticos, continuava na prática 

adotando mais comumente aspectos histológicos e imuno-histoquímicos ao 

diagnóstico (Harris et al., 1994; Swerdlow et al., 2008).  

Na classificação mais recente, publicada em 2008, os LDGCB são 

divididos em cinco subgrupos. No primeiro se encontram os LDGCB não 

especificados, que separa os LDGCB de acordo com variáveis morfológicas, 

moleculares e imunofenotípicas. Os demais foram separados quanto à 

localização anatômica, aspectos histológicos, fenotípicos e gênicos, 

associação a agentes virais, como o Vírus Epstein-Baar (EBV) e o Herpes 

Vírus Humano 8 (HHV-8), restando o subgrupo não classificável, com 

características que não permitem diferenciá-los do Linfoma de Burkitt e do 

Linfoma de Hodgkin. Assim, existe uma tendência para incorporação do 

perfil de expressão gênica tumoral e a identificação de subgrupos 

moleculares que permitam melhor estratificação de risco, conforme 

demonstrado por Hans et al., inclusive com resultados independentes de 

outras variáveis de prognóstico. Como a grande maioria dos pacientes ainda 
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se enquadra no grupo não especificado, e apesar das conhecidas diferenças 

de prognóstico entre os casos estratificados em células do centro 

germinativo (CG) ou células B ativadas, a falta de disponibilidade destes 

marcadores na rotina diagnóstica, a necessidade de melhor correlação de 

marcadores imuno-histoquímicos com técnicas de análise da expressão 

gênica tumoral por microarray bem como a introdução de novos marcadores, 

é possível que a classificação de LNH seja objeto de contínua atualização 

(Alizadeh et al., 2000; Hans et al., 2004; Hummel et al., 2006).  

Na abordagem inicial ao paciente com LDGCB, devem ser 

consideradas as condições clínicas a fim de se selecionar aqueles com 

proposta de tratamento com intenção curativa. O estadiamento de Ann Arbor 

modificado, baseado na Classificação de Lugano, e o Índíice Internacional 

de Prognóstico (IPI) para fins de prognóstico, também devem ser aplicados 

(Shipp et al., 1993; Cheson et al., 2014 ).  

Apesar do IPI separar os pacientes em quatro grupos clínicos de 

prognóstico, esses indicadores isoladamente não têm sensibilidade 

adequada para definir a terapia de pacientes individuais. Assim, outros 

indicadores vêm sendo estudados a fim de melhor estratificar os pacientes e 

determinar a melhor eficácia terapêutica e menor toxicidade, com base nos 

diferentes grupos de risco. 

Uma das técnicas mais utilizadas atualmente é a Tomografia por 

Emissão de Pósitrons (PET) com 18F-fluorodeoxyglicose (FDG), um 

marcador avidamente captado pelas células tumorais nos LDGCB e, 

portanto, utilizado no estadiamento, monitoramento e seguimento destes 
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pacientes (Zinzani et al., 1999; Spaepen et al., 2001; Seam et al., 2007). No 

Brasil, em 2010, a PET/CT entrou no rol de procedimentos da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para uso em linfoma. No mesmo 

ano, a Sociedade Brasileira de Biologia, Medicina Nuclear e Imagem 

Molecular (SBBMN) e a Sociedade Brasileira de Cancerologia (SBC) 

publicaram uma lista de recomendações da PET/CT em oncologia. Para o 

uso em linfoma, as situações clínicas indicadas seriam ao estadiamento 

inicial (classe IA), no reestadiamento ao final do tratamento de primeira linha 

(classe IA), na avaliação de resposta precoce à quimioterapia (IIA) e durante 

o seguimento (III) (Soares et al., 2010). Mais recentemente, o Ministério da 

Saúde, através da Portaria nº 9 publicada em abril deste ano, torna pública a 

incorporação do PET/CT no estadiamento e na avaliação de resposta ao 

tratamento do Linfoma de Hodgkin e do Linfoma não Hodgkin (LNH) nos 

pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) (Brasil, 2014). No entanto, no 

âmbito do atendimento público, raros são os serviços que dispõem desta 

tecnologia na sua rotina de atendimento.  

No LDGCB, a rapidez da resposta ao tratamento quimioterápico pode 

ter importância prognóstica (Armitage et al., 1986). Pacientes rapidamente 

respondedores têm prognóstico melhor do que os denominados 

respondedores lentos. Importantes informações de prognóstico parecem ser 

obtidas pela utilização da PET ínterim na avaliação da resposta tumoral ao 

tratamento. Em estudo publicado por Kasamon et al., a presença de PET 

ínterim positiva se traduziu em recidiva ou progressão de doença em 71% a 

100% dos pacientes, com sobrevida livre de eventos (SLE) em 2 anos de 0 a 
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35%, contra 72 a 93% de SLE em 2 anos para pacientes com PET negativo 

(Kasamon; Wahl, 2008). Em um estudo envolvendo 121 pacientes com LNH, 

o PET foi realizado após 2 ou 3 ciclos de um curso total de 6 a 8 ciclos de 

quimioterapia (“PET ínterim ou precoce”). A sobrevida livre de doença (SLD) 

em cinco anos foi de 89% para paciente PET ínterim negativa e de 16% para 

pacientes com PET positiva, com significância estatística. Quando o 

resultado da PET ínterim é separado pelo estádio clínico inicial, é possível 

identificar precocemente um grupo de pacientes potencialmente curáveis e 

outra população que talvez necessite de terapias mais intensivas para 

obtenção de cura (Mikhaeel et al., 2005). 

No Serviço de Hematologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), cerca de 100 novos 

casos de LNH são atendidos anualmente. Destes, 49,5% são classificados 

como LDGCB após revisão histológica. Quando atendemos estes pacientes, 

os primeiros questionamentos que surgem envolvem o potencial de cura do 

tumor e a expectativa de sobrevida do paciente. Cabe ao profissional médico 

decidir e planejar qual a melhor estratégia terapêutica para determinado 

paciente. Para tanto, a aplicação dos fatores de prognóstico é sem dúvida 

uma das principais ferramentas disponíveis. No entanto, ante os inúmeros 

trabalhos publicados anualmente e levando-se em consideração o imenso 

atendimento assistencial das principais instituições brasileiras, é de extrema 

importância identificar quais destes fatores merecem ser incorporados à 

realidade do perfil de atendimento em nosso país. Não obstante, a maioria 

dos estudos publicados ainda é realizada em instituições americanas e 
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europeias. Em razão da patogênese dos tumores poder ser influenciada pela 

base genética, por diferentes hábitos de vida e por fatores ambientais, torna-

se necessário que estes resultados sejam aplicados em diferentes 

populações. 

Dessa forma, a proposta deste estudo foi aplicar em uma população 

brasileira de portadores de LDGCB diferentes modelos de prognóstico 

baseados nos critérios clínicos propostos pelo IPI, R-IPI, e IPI do NCCN, 

bem como em critérios relacionados à resposta ao tratamento conforme 

resultados da PET ínterim e também em critérios biológicos relacionados ao 

tumor, baseados no perfil de expressão gênica por meio de painel imuno-

histoquímico.  
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2.1 CLASSIFICAÇÃO  

 

A classificação do LNH, contínuo motivo de discussão entre clínicos e 

hematopatologistas, pode em parte ser explicada pela outrora desconhecida 

complexidade do sistema imune, mas também pela falta de uniformidade 

nas bases adotadas por diferentes autores e instituições em épocas 

distintas. Inicialmente, a classificação baseava-se puramente em aspectos 

morfológicos celulares e na arquitetura linfonodal, passando por 

classificações mais funcionais, após o reconhecimento dos fenótipos 

linfocitários T e B, até a desapontadora tentativa de uniformizar a linguagem 

internacional por meio de uma classificação baseada em critérios clínicos 

(Rappaport et al., 1956; Lukes; Colins, 1974; Lennert et al., 1975; Bennett et 

al., 1982).  

Na tentativa de se estabelecer um consenso, o Grupo Internacional 

de Estudo de Linfoma (ILSG) reuniu um grupo de 19 hematopatologistas 

para propor uma classificação que incluísse o máximo de informações 

disponíveis, a fim de se definir subtipos específicos de linfoma. Aspectos 

morfológicos, imunofenotípicos, citogenéticos e clínicos formaram a base 

desta classificação, então denominada REAL. Esta classificação mostrou-se 

bastante reprodutível em relação às anteriores (Harris et al., 1994; The Non-

Hodgkin’s Lymphoma Classification Project, 1997). 
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Em paralelo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) iniciou a 

atualização do “livro azul”, publicado em 1975, mas até então não adotado 

na prática clínica. Desta atualização, na qual são aplicados os critérios 

utilizados na classificação REAL, além de acrescentar critérios para as 

doenças mieloides e histiocitárias, resulta a publicação do primeiro consenso 

internacional de classificação das neoplasias hematológicas (Jaffe et al., 

2001). Contudo, apesar desta classificação priorizar critérios morfológicos, 

imunofenotípicos, genéticos e clínicos, a maior parte das neoplasias 

malignas linfoides ainda pode ser definida apenas por critérios morfológicos 

e imunofenotípicos.  

O LDGCB, tipo histológico mais comum dos LNH, engloba um grupo 

heterogêneo de tumores com uma característica morfológica comum que 

consiste em um padrão de infiltração difusa de células neoplásicas linfoides 

B grandes. Esta heterogeneidade é facilmente observada na atual 

classificação da OMS, visto que foram descritos diversos subgrupos e 

variantes de LDGCB com base em aspectos clínicos, morfológicos e 

biológicos (Swerdlow et al., 2008) (Tabela 1).  

No entanto, ainda há muito a ser entendido sobre o que se intitula 

hoje “LDGCB”, já que a maior parte dos pacientes não se enquadra em 

nenhum subgrupo específico, sendo então definidos como LDGCB não 

especificado (LDGCB-SOE), e a adaptação desta nova nomenclatura pode 

ser encontrada na língua portuguesa (Zerbini et al., 2011).  
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Tabela 1 -  Variantes, subgrupos e subtipos/entidades do LDGCB pela OMS 
 

Linfomas Difusos de Grandes Células B, não especificado (SOE) 

Variantes morfológicas comuns 

Centroblástico: mais comum, células de médio a grande tamanho, 2 a 4 
nucléolos periféricos 

Imunoblástico: nucléolo central único, citoplasma basofílico e diferenciação 
plasmocitoide 

Anaplásico: células muito grandes, núcleo pleomórfico, Reed-Sternberg-símile, 
carcinoma-símile 

Variantes morfológicas raras 

Subgrupos moleculares 

Células B tipo centro-germinativo 

Células B ativadas 

Subgrupos imuno-histoquímicos 

LDGCB CD5-positivo 

Células B tipo centro-germinativo 

Células B tipo não centro-germinativo  

Subtipos de LDGCB 

Linfoma de grandes células B rico em células T e histiócitos  

Linfoma difuso de grandes células B primário do sistema nervoso central  

Linfoma difuso de grandes células B primário cutâneo, tipo “da perna”  

Linfoma difuso de grandes células B EBV-positivo do idoso 

Outros tipos de linfomas de grandes células B  

Linfoma de grandes células B primário do mediastino, tímico  

Linfoma de grandes células B intravascular 

Linfoma difuso de grandes células B associado à inflamação crônica  

Granulomatose linfomatoide 

LDGCB ALK-positivo 

Linfoma plasmablástico 

Linfoma de grandes células B originado de doença de Castleman multicêntrica 
associada ao HHV-8 

Linfoma primário de efusões 

Casos borderline 

Linfoma de células B inclassificável, com características intermediárias entre 
LDGCB e linfoma de Burkitt 

Linfoma de células B inclassificável, com características intermediárias entre 
LDGCB e linfoma de Hodgkin clássico 

Fonte: Swerdlow et al. World Health Organization Classification of Tumours of 
Haematopoietic and Lymphoid Tissues, 2008. EBV: Vírus Epstein-Baar. ALK: Quinase do 
linfoma anaplásico. HHV-8: Herpesvírus humano  
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2.1.1 Variantes morfológicas do LDGCB 

Embora diversas variantes morfológicas de LDGCB tenham sido 

descritas, três são mais comuns e correspondem à quase totalidade dos 

casos. A variante centroblástica, mais comum, encontrada em 80% dos 

casos, caracteriza-se por apresentar células linfoides de tamanho médio a 

grande, núcleo de cromatina fina, nucléolo vesicular e citoplasma escasso. 

Apesar de apresentar aspecto monomórfico com mais de 90% de 

centroblastos, na maioria das vezes observa-se polimorfismo com 

populações mistas de centroblastos e imunoblastos (Swerdlow et al., 2008). 

Na variante imunoblástica, mais de 90% das células neoplásicas são 

compostas por imunoblastos de nucléolo central e citoplasma abundante e 

basofílico. Imunoblastos com diferenciação plasmocitoide podem ser 

encontrados. A variante anaplásica é caracterizada por células grandes a 

muito grandes, redondas, ovais ou poligonais e núcleo pleomórfico e peculiar 

que podem se assemelhar a células de Reed Sternberg, podendo ainda ser 

confundidas com o linfoma de células grandes anaplásicas. Apesar de sua 

questionável reprodutibilidade interobservadores, a variante imunoblástica 

tem se mostrado como fator de prognóstico adverso independente de outras 

variáveis (Engelhard et al., 1997; Ott et al., 2010). 

 



Revisão de Literatura  

   
 

14

2.2  ESTRATIFICAÇÃO BIOLÓGICA – PERFIL MOLECULAR 

DO LDGCB 

 

2.2.1 Conceito de “célula de origem” 

Em 2000, Alizadeh et al. demonstraram que a heterogeneidade do 

LDGCB poderia ser correlacionada ao perfil de expressão gênica das células 

neoplásicas. Neste estudo, no qual se utilizou a técnica de análise de 

expressão gênica por microarray em amostras tumorais obtidas a fresco, 

foram identificados subgrupos moleculares distintos de LDGCB por meio da 

caracterização do padrão de expressão gênica das células tumorais. Foram 

reconhecidos dois subtipos distintos de LDGCB. No primeiro, a assinatura 

gênica das células neoplásicas era semelhante à encontrada nas células B 

normais do centro germinativo (CG), sendo então denominados LDGCB-CG. 

No outro subtipo, as células malignas apresentavam assinatura gênica 

semelhante à encontrada em células B ativadas ou pós-centro germinativo, 

tendo sido denominados LDGCB de células B ativadas (LDGCB-CBA). Este 

estudo demonstrou ainda que os pacientes com LDGCB-CG apresentavam 

prognóstico estatisticamente superior aos LDGCB-CBA tratados com o 

mesmo regime de poliquimioterapia CHOP (ciclofosfamida, 

hidroxidaunorrubicina, oncovin, prednisona) ou CHOP-símile, 

independentemente de outras variáveis clínicas (Alizadeh et al., 2000). 

Esses dois subgrupos apresentam fisiopatologia distinta, pois 

originam-se em células B em diferentes estágios de diferenciação. As 

células neoplásicas do LDGCB-CG expressam genes e antígenos de 
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superfície usualmente encontrados em linfócitos B do centro germinativo 

normal, a exemplo do CD10. Além disso, expressam fatores de transcrição e 

moléculas de sinalização característicos das células B derivadas do CG. Por 

outro lado, os LDGCB de CBA expressam genes característicos de células 

encontradas em estádio de diferenciação pós-centro germinativo (Wright et 

al., 2003). Posteriormente identificou-se um terceiro subgrupo de LDGCB de 

origem em células B do timo, localizados no mediastino. Este linfoma, 

conhecido como linfoma de grandes células B primário do mediastino, 

apresenta células com assinatura gênica mais próxima à encontrada no 

linfoma de Hodgkin (LH) (Savage et al., 2003). 

Apesar da possibilidade de analisar a expressão de milhares de 

genes, a técnica de análise de expressão gênica por microarray necessita de 

amostras de tecido fresco para extração de RNA, consome muito tempo de 

execução, são de alto custo e não está disponível na maioria dos 

laboratórios, o que dificulta sua aplicação na rotina da prática clínica. 

 

2.2.2 Mecanismos oncogênicos 

A distinção do LDGCB em subtipos permitiu um melhor entendimento 

do mecanismo patogênico desses linfomas através da demonstração de que 

os eventos oncogênicos no LDGCB-CG e do LDGCB-CBA apresentam 

distintas vias de transformação celular, caracterizadas por expressões de 

centenas de genes que diferem entre os dois subtipos, em diferentes 

estágios de diferenciação. O marco oncogênico do LDGCB-CBA é a 
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ativação da via de sinalização do fator nuclear Kappa B (NF-KB) por 

diferentes mecanismos, atuando como promotor de proliferação celular e 

inibindo as vias de apoptose, sendo este o principal mecanismo patogênico 

envolvido nas anormalidades de sobrevida celular e não reconhecido na 

patogênese do LDGCB de CG (Davis et al., 2001; Lenz et al., 2008a). 

Diferentes ativações da via NF-KB incluem mutações dos genes 

TNFRSF11A (RANK), TRAF5 e TRAF2 e ativação de fatores de transcrição 

como o RelA e B, proteínas mantidas inativas em sua forma fisiológica. Além 

disso, a superexpressão das proteínas CARD11, MALT1 e BCL10 formam o 

complexo de sinalização CBM, também atuando como promotores na 

ativação da via NF-KB (Lenz et al., 2008b; Lam et al., 2008). 

O proto-oncogene B cell lymphoma 6 (bcl6), que constitui a alteração 

genética mais frequentemente encontrada no LDGCB, bloqueia a expressão 

de vários genes ativadores de células B, como o inibidor do ciclo celular 

p27kip1 e do Blimp-1. O Blimp-1, cuja função é atuar como fator promotor de 

diferenciação plasmocitária, ao ter no LDGCB-CG sua ação reprimida, acaba 

por bloquear essa diferenciação (Shaffer et al., 2002). 

Por outro lado, o LDGCB-CG caracteriza-se por alta prevalência da 

translocação (14;18), característica do linfoma folicular (LF), e não 

encontrada no LDGCB-CBA (Huang et al., 2002). A presença desta 

translocação está relacionada à hiperexpressão da proteína anti-apoptótica 

B cell lymphoma 2 (bcl-2) no LDGCB-CG. Porém, os linfomas de células B 

ativadas também podem apresentar alta expressão desta proteína por 

mecanismo distinto, pois não apresentam a t(14;18). (Rosenwald et al., 
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2002). Estudos pregressos associaram a expressão de bcl-2, mas não a 

translocação 14;18, a sobrevida inferior no LDGCB, o que poderia explicar, 

pelo menos em parte, o pior prognóstico associado ao LDGCB de células B 

ativadas e não ao subtipo centro-germinativo (Gascoyne et al., 1997). 

 

2.2.3  Desfechos clínicos nos diferentes subgrupos de 

LDGCB 

À semelhança da primeira descrição de Alizadeh et al., outros autores 

demonstraram que a subclassificação molecular poderia estratificar em 

diferentes grupos de prognóstico pacientes com LDGCB tratados com 

quimioterapia baseada em antracíclico (Gráfico 1) (Alizadeh et al., 2000; 

Rosenwald et al., 2002; Wright et al., 2003).  

 

 

Fonte: Wright et al. (2003). Traduzido por Renata Costa 

Gráfico 1 -  Curvas de Kaplan Meier demonstrando maior sobrevida global 
nos pacientes com LDGCB do CG quando comparados aos 
linfomas de células B ativadas tratados com CHOP 
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Posteriormente, pacientes tratados com a associação do anticorpo 

monoclonal anti-CD20 (rituximabe) e o clássico esquema CHOP foram 

analisados, confirmando-se distintos prognósticos de acordo com o subtipo 

molecular (Gráfico 2) (Lenz et al., 2008b).  

 

 

Fonte: Lenz et al. (2008b). Traduzido por Renata Costa 

Gráfico 2 -  Curvas de Kaplan Meier demonstrando maior sobrevida livre de 
progressão e sobrevida global nos pacientes com LDGCB do CG 
quando comparados aos linfomas de células B ativadas tratados 
com R-CHOP 

 

No entanto, Nyman et al. não conseguiram reproduzir os mesmos 

resultados em uma coorte de 90 pacientes tratados com imunoterapia 

associada à quimioterapia (QT). Nesta análise, com o grupo controle 

previamente tratado sem rituximabe e com diferença entre CG e não CG, 

apenas o Índice de Prognóstico Internacional (IPI) foi capaz de predizer o 

desfecho (sobrevida global de 84% para CG vs 63% não CG, p=0,030) 

(Nyman et al., 2007) (Gráfico 3). 
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Fonte: Nyman et al. (2007).  Traduzido por Renata Costa 

Gráfico 3 -  Curvas de sobrevida global (SG) do grupo controle (A) e dos 
pacientes tratados com R-CHOP (B e C) de acordo com as 
variáveis moleculares obtidas por imuno-histoquímica e pelo 
Índice de Prognóstico Internacional 

 

2.2.4 Modelos imuno-histoquímicos  

A partir da demonstração de que o perfil de expressão gênica 

impactava na sobrevida dos pacientes com LDGCB, vários autores tentaram 

desenvolver modelos imuno-histoquímicos que pudessem definir diferentes 

perfis moleculares por uma técnica rápida, amplamente utilizada, de fácil 

aplicação e de menor custo. Um dos modelos mais utilizados, conhecido 

como algoritmo de Hans, tem como base a análise da expressão das 

proteínas CD10, bcl-6 e MUM-1 (multiple myeloma oncogene 1) para 

diferenciar os subgrupos de LDGCB-CG e de LDGCB não CG (Hans et al., 

2004). Neste trabalho, o autor validou um algoritmo de imuno-histoquímica 

utilizando como padrão ouro a análise de expressão gênica por microarray e 

utiliza, como marcador de células B do CG, os antígenos CD10 e bcl-6 e o 

antígeno MUM1/IRF-4, como marcador de células B ativadas. Com cutoff de 

30% de positividade, as amostras de pacientes correspondentes a LDGCB-

CG foram aquelas como CD10+, ou de fenótipo CD10-, bcl-6+, MUM1-. Os 
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casos classificados como subgrupo não CG foram aqueles de fenótipo 

CD10-, bcl-6- ou CD10- bcl-6+, MUM1+ (Figura 1). Na análise de Hans, a 

SG em 5 anos dos pacientes tratados com quimioterapia baseada em 

antracíclicos foi de 76% para o grupo de LDGCB-CG e de 34% para os 

LDGCB-não CG (p<0,001). Esse algoritmo apresentou 80% de concordância 

com o perfil de expressão gênica avaliada por microarray. 

 
      

  CG (42 casos)  NÃO CG (27 casos)  

 +  +   

 CD10  MUM1   

 - + -   

  BCL-6  CG (22 casos)  

  -    

   NÃO CG (61 casos)  

     

Fonte: Hans et al. (2004). Traduzido por Renata Costa 

Figura 1 -  Algoritmo imuno-histoquímico de Hans 
 

Posteriormente, com a introdução de outras proteínas, outros 

algoritmos imuno-histoquímicos foram validados na tentativa de aumentar a 

taxa de concordância com os resultados obtidos por expressão gênica por 

microarray. O algoritmo de “Choi” apresentou concordância superior à de 

Hans ao incluir a análise dos marcadores GCET 1 e FoxP1 ao algoritmo de 

Hans (Choi et al., 2009). Mais recentemente, o algoritmo de “Visco-Young” 

demonstrou concordância de 92,6% com a técnica de microarray. Este 

algoritmo englobou a análise da expressão das proteínas CD10, FoxP1 e 

bcl-6 (Visco et al., 2012). 
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Na tentativa de comparação dos diferentes algoritmos, Meyer et al. 

descreveram um novo algoritmo, conhecido como método de Tally, que 

inclui número igual tanto de marcadores do CG (GCET1 e CD10) como não 

CG (FOXP1 e MUM1/IRF4), determinando a célula de origem através da 

soma dos marcadores. Quando um número igual de marcadores dá 

resultados positivos, o LMO2 determina o fenótipo (CG ou não CG)  

(Figura 2).  

 
 “+” = 1, “-“ = 0  

CG Célula B ativada  Escore 

CD10 (+ ou -) Mum1 (+ ou -)  CG > Célula B ativada 

GCET1 (+ ou -) FoxP1 (+ ou -)  ou 

Escore (0, 1, 2) Escore (0, 1, 2)  Célula B ativada > CG 

    

LMO2  30%  CG 
Se o escore CG = célula B ativada 

LMO2 < 30%  Célula B ativada 

    

Fonte: Meyer et al. (2011) 

Figura 2 -  Algoritmo imuno-histoquímico de Tally 
 

Nas mãos de Meyer, o algoritmo de Tally demonstrou concordância 

de 93% com os resultados obtidos por microarray, a maior quando 

comparada a outros algoritmos. Neste estudo, o autor também analisa o 

algoritmo proposto por HANS com a exclusão do bcl6 em razão de sua baixa 

reprodutibilidade, definindo-o como HANS modificado. A exclusão desse 

anticorpo demonstrou resultados semelhantes ao HANS em sua forma 

original (de Jong et al., 2007; Meyer et al., 2011). 
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Contrariando os resultados dos trabalhos anteriores, cinco instituições 

do GELCAB (Grup per L’Estudi dels Limfomes de Catalunya i Balears) 

publicaram análise de 62 pacientes em que a imuno-histoquímica não foi 

capaz de reproduzir os resultados obtidos por microarray, o que limitaria a 

sua utilização a fim de guiar o tratamento, tanto na prática clínica quanto em 

estudos clínicos (Gutiérrez-Garcia et al., 2011). 

 

 

2.3 ESTADIAMENTO  

 

Originalmente desenvolvido para pacientes com Linfoma de Hodgkin, 

o estadiamento de Ann Arbor era até recentemente o sistema recomendado 

para a maioria dos LNH (Carbone et al., 1971). Esse sistema se baseia no 

comprometimento linfonodal ou extralinfonodal pela doença e na presença 

de sintomas B. Inclui também avaliação histopatológica complementar com 

análise da morfologia da medula óssea por meio de biópsia de medula 

óssea (BMO), e divide os pacientes em quatro estádios clínicos de acordo 

com o maior ou menor grau de disseminação corporal de doença. Observa-

se se há comprometimento de tecidos dos dois lados ou de um só lado do 

diafragma, se há comprometimento visceral, ou doença disseminada  

(Figura 3).  
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Fonte: Hoffbrand; Pettit, 1991. 

Figura 3 -  Estadiamento de Ann Arbor 

 

Doença extralinfonodal localizada ou contígua por extensão direta de 

tecido linfonodal adjacente deveria ser destacada pela letra “E”. O baço, 

timo, anel de Waldeyer, apêndice e placas de Peyer são considerados 

tecidos linfoides e os sintomas B definidos por perda de peso acima de 10% 

do peso corporal total em período inferior a seis meses, febre inexplicada 

acima de 38oC e não relacionada a processo infeccioso, e sudorese noturna 

(Lister et al., 1989). Doença bulky é caracterizada pela letra “X” e definida 

classicamente por massa tumoral maior do que 10 cm, e a presença de 

sintomas B deveria ser destacada pela letra “B” e sua ausência pela  

letra “A”.  

No entanto, em razão da heterogeneidade dos LNH, este sistema de 

estadiamento apresenta limitações. O linfoma de Hodgkin raramente tem 

origem extralinfonodal e usualmente dissemina-se por contiguidade. Ao 

contrário, os LNH apresentam tendência à disseminação hematogênica e 

originam-se em sítio extralinfonodal em 30% dos casos (Krol et al., 2003). 

Além disso, quando aplicados a subtipos indolentes, frequentemente alocam 
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a maioria dos pacientes em estádio avançado de doença devido à frequente 

infiltração de medula óssea observada neste subtipo de linfoma, sem 

necessariamente estar associado a prognóstico adverso (Thieblemont et al., 

2000).  

Assim, embora historicamente usado na seleção de pacientes e 

comparação de desfechos, o estadiamento é hoje apenas mais um dos 

componentes de índices de prognóstico. Por isso, a recomendação atual é a 

de que se aplique a classificação de Ann Arbor modificada na descrição 

anatômica da doença e que, aos moldes da classificação original e com 

poucas mudanças, recomenda a exclusão dos chamados sintomas 

constitucionais, a letra “X” para doença bulky e preconiza que a letra “E” só 

seja aplicada para doença extranodal única ou nodal estádio II e extensão 

direta para sítio extralinfonodal (Cheson et al., 2014). 

 

Tabela 2 -  Estadiamento de Ann Arbor revisado para LNH linfonodal 
 

Estádio Envolvimento Doença extralinfonodal 

Limitado   

I Um linfonodo ou grupo de linfonodos 
adjacentes 

Única, sem envolvimento 
extralinfonodal 

II Dois ou mais grupos nodais do mesmo 
lado do diafragma 

Estádio I ou II linfonodal com 
envolvimento extralinfonodal 
contíguo 

II bulky* II com doença bulky Não aplicável 

Avançado   

III Linfonodos em ambos os lados do 
diafragma; linfonodos acima do 
diafragma com envolvimento linfonodal

Não aplicável 

IV Envolvimento extralinfonodal adicional 
não contíguo. 

Não aplicável 

 

Fonte: Cheson et al. (2014) 
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Para os linfomas de trato gastrointestinal (TGI), ainda se utiliza o 

sistema de estadiamento de Lugano (Tabela 3). Este sistema considera a 

profundidade da infiltração tumoral no órgão comprometido e tem a 

vantagem de utilizar como base o estadiamento de Ann Arbor. No 

estadiamento de Lugano, recomenda-se que o sufixo “E” seja utilizado 

apenas como originalmente proposto, ou seja, para caracterizar doença 

extralinfonodal. Portanto, em LNH de TGI, o sufixo “E” denota lesão que se 

estende além do TGI e envolve órgãos adjacentes. Uma diferença 

importante com o sistema Ann Arbor é a exclusão do estádio III. Caso exista 

doença linfonodal supradiafragmática, o paciente deve ser categorizado em 

estádio IV (Rohatiner et al., 1994). 

 

Tabela 3 -  Estadiamento de Lugano 
 

Tumor restrito ao TGI 
ESTÁDIO I  

Sítio primário único ou lesões múltiplas, não contíguas 

Tumor primário de TGI com invasão de abdômen 

Envolvimento nodal: 

II1 – Acometimento linfonodal local (paragástrico) 
ESTÁDIO II 

II2 – Acometimento linfonodal à distância (paraórtico/pericaval) 

ESTÁDIO IIE  Penetração de serosa com envolvimento de estruturas adjacentes 

ESTÁDIO IV  
Envolvimento extralinfonodal disseminado ou lesão em TGI com 
acometimento linfonodal supradiafragmático 

Fonte: Rohatiner et al. (1994) 
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2.4 ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO CLÍNICO 

 

2.4.1 Índice de Prognóstico Internacional  

O prognóstico do LDGCB tem sido comumente estratificado pelo 

Índice de Prognóstico Internacional. Este escore, publicado em 1993, avaliou 

pacientes com linfoma agressivo de 16 diferentes instituições americanas, 

canadenses e europeias, tratados com poliquimioterapia à base de 

antracíclicos (Shipp et al., 1993). Teve como objetivo discriminar variáveis 

obtidas antes do tratamento que pudessem predizer a sobrevida livre de 

recidiva (SLR) e a sobrevida global (SG) dos pacientes. Dentre as 12 

variáveis analisadas, cinco foram independentemente associadas à 

sobrevida. A idade inferior ou igual a 60 anos versus acima de 60 anos, a 

dosagem de desidrogenase láctica (DHL) sérica normal versus acima do 

limite superior normal, o performance status (PS) ou estado funcional do 

paciente avaliado pelo Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) inferior 

a dois versus superior ou igual a dois, o estádio clínico I/II versus III/IV e 

número de sítios extralinfonodais comprometidos inferior ou igual a um 

versus superior a um (Shipp et al., 1993) (Tabela 4).  
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Tabela 4 -  Fatores de risco de acordo com o Índice de Prognóstico 
Internacional 

 

Variável Fator de Adversidade Pontos/Escore 

Estádio III e IV 1 

Estado funcional > 1 1 

DHL > 1 x valor normal 1 

Idade  > 60 anos 1 

Extralinfonodal  > 1 sítio 1 

Fonte: Shipp et al. (1993) 
 

Essas características clínicas são capazes de refletir tanto o 

crescimento tumoral e seu potencial de invasão (DHL, estádio clínico e 

número de sítios extralinfonodais) como a resposta do paciente ao tumor 

(PS) e a capacidade do paciente em tolerar o tratamento (idade, PS). Como 

cada um desses fatores apresentou impacto semelhante no desfecho dos 

pacientes, o risco de morte foi obtido pela soma de cada um deles antes do 

tratamento (Tabelas 5 e 6). 

 

Tabela 5 -  Resultado do risco segundo o Índice de Prognóstico 
Internacional 

 

Fonte: Shipp et al. (1993) 
 

Risco Pontos/Escore 

Baixo 0,1 

Itermediário 2 

Intermediário alto 3 

Alto 4,5 
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Tabela 6 -  Desfecho por grupo de risco do Índice de Prognóstico 
Internacional 

 

Grupo de risco Escore RC (%) 
SLR 5 anos 

(%) 
SG 5 anos 

(%) 

BR 0-1 87 70 73 

IB 2 67 50 51 

IA 3 55 49 43 

AR 4-5 44 40 26 

Fonte: Shipp et al. (1993) 

BR: Baixo risco, IB: Intermediário baixo, IA: Intermediário alto, AR: Alto risco, RC: Resposta 
completa, SLR: Sobrevida livre de recidiva, SG: Sobrevida global 

 

No mesmo estudo, Shipp et al. desenvolveram um modelo de IPI para 

pacientes com idade inferior a 60 anos, denominado IPI ajustado para a 

idade (IPIa). Com a justificativa de que os dois modelos poderiam ser 

aplicados em diferentes situações, o IPI original estaria indicado em estudos 

sem restrição de idade, e o IPIa poderia ser aplicado em estudos com 

terapia experimental mais agressiva, voltados para população de pacientes 

jovens. Permaneceram como fatores desfavoráveis PS ≥ 2, DHL acima do 

normal e os estádios III/IV.  

Após a demonstração de que a incorporação do rituximabe ao 

esquema CHOP (R-CHOP) elevou de forma estatisticamente significante a 

sobrevida dos portadores de LDGCB em comparação ao CHOP isolado, o 

valor do IPI foi questionado em pacientes tratados com esta nova 

modalidade terapêutica denominada quimioimunoterapia. Estudo 

retrospectivo, realizado na British Columbia e que avaliou 365 pacientes com 

diagnóstico de LDGCB tratados com esquema R-CHOP, demonstrou que o 

IPI permanecia como valor de prognóstico. Porém, foram identificados 
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apenas dois grupos de risco (baixo risco e alto risco), em vez dos quatro 

anteriormente descritos (Sehn et al., 2007). No entanto, a redistribuição do 

IPI neste IPI revisado ou R-IPI identificou três grupos de prognósticos 

distintos. Foram os grupos de risco muito bom com zero fator de risco, bom 

com 1 ou 2 fatores de risco e o ruim, com pelo menos 3 fatores de risco e 

diferentes SLP e SG (Tabela 7). Apesar da utilidade, nem o IPI ou o R-IPI 

conseguem identificar atualmente pacientes com menos de 50% de chance 

de sobrevida na era rituximabe, o que limita sua utilização na identificação 

de um grupo de risco de muito mau prognóstico. 

 

Tabela 7 -  Grupos de risco de acordo com o Índice de Prognóstico 
Internacional Revisado 

 

Grupos de risco 

R-IPI 
Pontos/Escore SLP 4 anos (%) SG 4 anos (%) 

Muito Bom 0 94 94 

Bom 1, 2 80 79 

Ruim 3-5 53 55 

Fonte: Sehn et al. (2007) 

SLP: Sobrevida livre de progressão, SG: Sobrevida global 
 

Mais recentemente, Zhou et al. elaboraram, por meio da utilização de 

dados clínicos obtidos de 1.650 pacientes com diagnóstico de LDGCB 

selecionados no período de junho de 2000 a dezembro de 2010 do banco de 

dados do NCCN (National Comprehensive Cancer Network), um novo IPI, 

mas ainda utilizando as variáveis clínicas do IPI original. Mais precisamente, 

tanto a idade como o DHL foram consideradas como variáveis contínuas e 

não dicotomizadas como no IPI original. Além disso, envolvimento 
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linfomatoso em órgãos como medula óssea, sistema nervoso central (SNC), 

fígado/trato gastrointestinal (TGI) e pulmão foram maiores preditores de SG 

do que o número de sítios extralinfonodais, como originalmente descrito 

(Tabela 8) (Zhou et al., 2012).  

 

Tabela 8 -  Fatores de risco de acordo com o NCCN 
 

Variável Pontos 

Idade  

> 40 a 60 1 

> 60 a 75 2 

> 75 3 

DHL  

> 1 a 3 1 

> 3 2 

EC III/IV 1 

Sítio extralinfonodal 1 

PS ≥ 2 1 

Fonte: Zhou et al. (2012) 
 

Assim, com a idade e DHL divididos em diferentes categorias e sítios 

extralinfonodais específicos pontuando como fator adverso, os autores 

identificaram 4 grupos de risco à semelhança do IPI original, mas com 

melhor estratificação de risco no grupo alocado como alto risco (escore ≥ 6), 

com SG de 33% em 5 anos, versus 54% quando comparado ao IPI original 

no mesmo grupo de pacientes (Tabela 9). 
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Tabela 9 -  Grupos de risco de acordo com o NCCN 
 

Grupos de risco Escore SG 5 anos (%) 

Baixo 0-1 96 

Intermediário baixo 2,3 82 

Intermediário alto 4,5 64 

Alto  ≥6 33 

Fonte: Zhou et al. (2012) 
 

 

2.5  IMAGENOLOGIA NO LINFOMA – ASPECTOS 

ANATÔMICOS E FUNCIONAIS  

 

A história da aplicação das técnicas de imagem no estudo do linfoma 

pode ser dividida em duas distintas e importantes fases: aquela 

correspondente ao surgimento da tomografia computadorizada (TC) no inicio 

da década de 70 e, posteriormente, ao ser aperfeiçoada em sua modalidade 

funcional com a introdução da tomografia com emissão de pósitron com 18-

fluorodeoxiglicose (18FDG-PET/CT).  

Há quatro décadas, a avaliação dos pacientes com linfoma 

compreendia desde técnicas radiológicas como radiografia de tórax, 

ultrassonografia abdominal, linfografia, até o estadiamento patológico obtido 

através da laparotomia. A introdução da TC, técnica não invasiva e de 

acurácia superior aos exames de imagem acima descritos, inclusive para 

detectar adenomegalias retroperitoneais, prontamente substituiu os 
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procedimentos outrora utilizados (Kreel, 1976; Redman et al., 1977; North et 

al., 1993). 

Apesar de sua alta sensibilidade e especificidade no estadiamento do 

linfoma, a TC tem como premissa a análise de alterações anatômicas como 

o aumento de tamanho do linfonodo, visceromegalias ou alterações 

estruturais para ser considerada positiva para comprometimento pelo linfoma 

(Vinnicombe; Reznek, 2003). Além disso, o aumento no número de 

linfonodos em mediastino e retroperitônio também pode sugerir presença de 

doença. No entanto, a diferenciação de adenomegalia encontrada na 

hiperplasia linfoide reacional versus a encontrada na infiltração por doença 

não é possível, já que o padrão de captação pelo contraste ou a presença de 

calcificação não se mostraram sensíveis na detecção de doença (Pombo et 

al., 1994; Apter et al., 2002). Outro problema reside no fato de que não é 

incomum pacientes com doença bulky ao diagnóstico permanecerem com 

massas residuais ao término do tratamento, sendo a TC incapaz de 

diferenciar tumor viável de tecido fibrótico nesses casos (Stewart et al., 

1985). 

As primeiras metodologias de exame funcional em linfoma foram 

obtidas com o emprego da cintilografia de corpo inteiro com gálio 67. 

Embora ainda utilizado, possui baixa sensibilidade e acurácia, especialmente 

na detecção de doença abdominal e extralinfonodal. Além disso, quando 

realizado após exposição à radioterapia, está associado a alto índice de 

resultado falso positivo (Kwee et al., 2008). Por outro lado, a PET/CT com 

18FDG mostrou-se superior quando comparada à cintilografia com Gálio 67, 
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em especial em linfomas indolentes que apresentam baixa taxa de 

proliferação celular (Wirth et al., 2002; Kostakoglu et al., 2002).  

A PET/CT com 18FDG foi rapidamente incorporada à rotina de 

avaliação dos pacientes com neoplasia maligna por apresentarem maior 

taxa de metabolismo de glicose em relação aos tecidos normais. Esta 

técnica utiliza um composto biologicamente ativo, análogo da glicose 

marcado com emissor de pósitron, a 18F-fluoro-2-deoxiglicose (FDG-18F). 

Ao entrar nas células via proteína transmembrana, a FDG-18F é fosforilada 

pela hexoquinase para FDG-6-fosfato e, em tecidos com baixa concentração 

de glicose-6-fosfatase, como cérebro, miocárdio e algumas células malignas, 

a glicose-6-fosfato não é metabolizada e se acumula no tecido 

proporcionalmente à taxa do metabolismo glicolítico local, com concomitante 

emissão de pósitrons que são então captados para formarem as imagens 

correspondentes. A interpretação das imagens da PET/CT é realizada por 

método qualitativo ou visual ou semiquantitativo. Neste caso, utiliza-se o 

índice de captação denominado SUV (Standardized Uptake Value), definido 

como o quociente entre a captação do FDG na lesão e a captação média no 

resto do organismo. Vários fatores podem interferir no resultado da PET/CT, 

a exemplo do tipo de equipamento utilizado, a quantidade de radiofármaco 

injetado, o nível de glicose plasmática e o peso do paciente. A forma mais 

utilizada de avaliação das imagens é a comparação qualitativa. 

Inicialmente, as imagens de PET e de CT eram fundidas por meio de 

softwares, com os pacientes realizando os exames de PET e CT em locais e 

tempos distintos, o que diminuía a sensibilidade do exame em razão de 
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diferenças de posição e configurações nas mesas de exames. Atualmente, a 

maioria dos equipamentos de PET/CT disponíveis são unificados, chamados 

sistemas híbridos, compostos por um tomógrafo por transmissão de raios X, 

CT, seguido de um tomógrafo por emissão de pósitron, PET, de modo que o 

paciente permanece na mesma mesa de exame que, por sua vez, é 

transladada de um tomógrafo a outro, com melhor precisão na sobreposição 

entre as imagens anatômicas e funcionais. O PET com as informações 

funcionais e a TC com as informações anatômicas são, portanto, 

complementares. Desta forma, a tecnologia de PET/CT apresenta maior 

acurácia do que as duas outras modalidades aplicadas separadamente 

(Seam et al., 2007). 

No final da década de 90, alguns estudos demonstravam que os 

linfomas apresentavam alta captação de FDG quando realizada durante o 

estadiamento (Moog et al., 1997). Apesar da excelente acurácia na detecção 

de acometimento pela doença, existem muitas diferenças na sensibilidade 

de captação de FDG nos diversos tipos histológicos de linfoma. O linfoma de 

Hodgkin, o LDGCB, o linfoma de células do manto (LCM), o linfoma folicular 

(LF) e o Linfoma de Burkitt (LB) são os que possuem maior sensibilidade à 

PET/CT (Elstrom et al., 2003). Dos LNH, o LDGCB é o protótipo da maioria 

dos estudos, em razão da sua alta taxa de incidência e de sua alta 

sensibilidade à PET/CT. No LDGCB, recomenda-se a realização de PET/CT 

com FDG no estadiamento, na avaliação inicial de resposta ao tratamento, 

ao final do tratamento e na avaliação de recidiva (Isasi et al., 2005). 



Revisão de Literatura  

   
 

35

2.5.1  PET/CT com 18FDG no estadiamento de linfoma 

Um dos primeiros estudos avaliando o papel da PET/CT no 

estadiamento de linfoma comparado à TC analisou, retrospectivamente, uma 

casuística de 60 pacientes. Destes, 27 tinham LH, 11 LNH indolentes e 22 

LNH de alto grau. Neste trabalho, das 740 regiões linfonodais avaliadas, 555 

apresentavam captação normal de FDG e 185 apresentavam captação 

aumentada. Destas 185, 160 estavam aumentadas de tamanho à CT. Foram 

consideradas positivas para linfoma as adenomegalias de tamanho superior 

a 10 mm. Das 25 regiões discordantes entre PET/CT e CT, 7/25 (28%) foram 

consideradas verdadeiramente positivas para linfoma. Destas sete lesões, 

6/7 (85,5%) foram confirmadas por biópsia e uma, embora não biopsiada, foi 

considerada pelos autores como de tamanho limítrofe à CT, mas involuiu 

após o tratamento quimioterápico. Houve mudança no estadiamento em 5 

(8%) pacientes; quatro deles para mais (estádio I para II em um caso e 

estádio II para III em 3 casos), e um paciente foi reestadiado para menos 

(estádio II para I). Os autores concluíram que a PET/CT apresentou maior 

acurácia que a CT na detecção de linfoma (Moog et al., 1997). 

Em outro estudo de avaliação de acurácia da PET/CT comparada à 

TC na detecção de doença extralinfonodal, 24 lesões não detectáveis à TC 

foram detectadas na PET. Destas, 14/24 (58%) foram consideradas 

verdadeiramente positivas, sendo a maioria confirmada por biópsia. Os sítios 

mais comumente envolvidos foram medula óssea (MO), fígado e baço. O 

único resultado falso positivo à PET/CT foi de um nódulo hipercaptante de 

tireoide. Dos sete casos positivos somente à CT, apenas 1/7 (14%) 



Revisão de Literatura  

   
 

36

demonstrou tratar-se de linfoma. Neste caso, havia uma massa bulky 

retroperitoneal invadindo rim, o que dificultou a interpretação da imagem ao 

PET/CT. No entanto, em análise retrospectiva, a infiltração renal foi bem 

caracterizada. Neste estudo, houve mudança no estadiamento em 13 (16%) 

dos pacientes. Em 11 casos, os pacientes foram estadiados para mais e, em 

dois, houve redução do estadiamento (Moog et al., 1998a). 

Uma metanálise publicada em 2005 evidenciou alta acurácia da 

PET/CT no estadiamento e reestadiamento de linfoma, com sensibilidade e 

especificidade de 87,5% e 93,8%, respectivamente. O estudo concluiu que a 

PET deveria ser incorporada no manejo destes pacientes (Isasi et al., 2005). 

A biópsia de medula óssea (BMO) faz parte da rotina do estadiamento 

dos LNH e, ainda que amostras adequadas sejam obtidas, envolvimento 

linfomatoso focal pode não ser detectado (Cheson et al., 1999). Estudos 

iniciais encontraram alta sensibilidade da PET/CT para caracterizar 

envolvimento da medula óssea por linfoma. Em um estudo prospectivo 

envolvendo 50 pacientes com LH e LNH, em 11/50 (22%) casos a PET não 

foi capaz de evidenciar a presença ou ausência de infiltração de MO quando 

comparada à BMO. Na avaliação dos casos discrepantes, 4/11 (36,5%) 

pacientes apresentavam captação normal de FDG no local da biópsia e em 

2/11 (18,2%) casos o linfoma não era ávido ao FDG. Em apenas 5/11 

(45,5%) casos a discordância não foi totalmente explicada. Os autores 

concluíram que a metodologia de interpretação visual de infiltração de MO 

por PET/CT poderia apresentar acurácia semelhante à da BMO unilateral na 

maioria dos linfomas (Carr et al., 1998). Outro estudo avaliou 
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prospectivamente 78 pacientes (39 LH e 39 LNH). Destes, PET/CT e BMO 

foram concordantes em 64/78 (82%) casos. Todos os 4/78 (5,2%) casos 

discordantes por PET/CT falso negativos tinham LNH indolente. Dos 10/78 

(12,8%) pacientes com PET falso positivo, 8/10 (60%) foram confirmados por 

biópsia adicional ou outro exame de imagem. Os dois casos restantes não 

foram submetidos a confirmação posterior. Em 10,3% dos casos a PET 

determinou aumento de estadiamento (Moog et al., 1998b). 

Uma metanálise de 13 estudos com 587 pacientes avaliando o papel 

da PET/CT comparada a BMO em linfoma demonstrou sensibilidade de 51% 

e especificidade de 91%. Houve menor sensibilidade em linfomas indolentes, 

concluindo-se que a PET poderia complementar, mas não substituir a BMO 

(Pakos et al., 2005). 

 

2.5.2 18FDG PET/CT ínterim 

Há mais de 20 anos a avaliação precoce de resposta ao tratamento é 

estudada em linfoma. Nesta linha, Armitage demonstrou sobrevida livre de 

doença (SLD) de 80% em 2 anos em pacientes com LDGCB que obtiveram 

resposta completa (RC) à CT após três ciclos de quimioterapia. Estes 

pacientes foram denominados de respondedores rápidos à quimioterapia. 

Por outro lado, a SLD em 2 anos foi de apenas 40% para pacientes que 

necessitavam de cinco ciclos de quimioterapia para obterem RC, os 

chamados respondedores lentos, a despeito da administração de mais dois 

ciclos de quimioterapia de consolidação após a obtenção da RC em ambos 
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os grupos, e independentes da presença de bulky (P=0,02) (Armitage et al., 

1986). Coiffier observou resultado semelhante na avaliação de quimioterapia 

intensiva e sequencial, na qual quanto mais rápida a resposta ao tratamento, 

menor seria a taxa de recidiva (Coiffier et al., 1986). No entanto, o grupo 

CALGB (Cancer and Leukemia Group B), ao avaliar 166 pacientes tratados 

com esquema CHOP, não conseguiu reproduzir os mesmos resultados. 

Nesta análise, 48% dos pacientes respondedores rápidos mantinham RC 

quando comparados a 42% dos respondedores lentos em seguimento de 3 

anos (P=0,45) (Anderson et al., 1986). Assim, em razão do alto valor 

preditivo negativo da PET após o tratamento, espera-se que a avaliação do 

desaparecimento ou redução da captação da PET/CT no início do 

tratamento seja traduzida em maior taxa de cura, visto que a PET/CT 

permite uma avaliação mais dinâmica da carga tumoral.  

Um dos primeiros trabalhos a correlacionar a resposta ao PET/CT 

inicial em pacientes com LNH agressivo avaliaram a redução de captação 

nos dias sete 7 e 42 após quimioterapia (1ª e 6ª semanas). Este estudo 

demonstrou que os pacientes que tiveram maior redução na captação de 

FDG apresentaram maior taxa de RC (Römer et al., 1998). Jerusalem et al. 

avaliaram prospectivamente 28 pacientes com LNH por PET/CT ínterim (a 

maioria após três ciclos de quimioterapia). Dos 5/28 (17,8%) casos com 

captação persistente, apenas 1/5 (20%) atingiram RC. Dos 23/28 (82,2%) 

pacientes que negativaram a PET/CT, todos atingiram RC, exceto dois que 

foram a óbito durante o tratamento. Ambas, sobrevida livre de progressão 

(SLP) e SG em 2 anos, foram de 0% para os pacientes com PET/CT ínterim 
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positiva e de 68% para pacientes com PET/CT ínterim negativa, com 

significância estatística (Jerusalem et al., 2000). 

Utilizando o conceito de doença residual mínima, Mikhaeel et al., 

avaliaram retrospectivamente 121 pacientes com LNH agressivo. Neste 

estudo se confirmou que a resposta à PET/CT ínterim realizada após o 2º ou 

3º ciclo de QT era capaz de predizer a SLD e a SG. A SG em 5 anos foi de 

89,5% para pacientes com ausência de captação à PET/CT ínterim e de 

16% para pacientes com captação mínima. Captação mínima foi definida 

como captação persistente em local previamente acometido por linfoma e 

possivelmente relacionada a inflamação, porém sendo impossível descartar 

a presença de pequena quantidade de células malignas (Mikhaeel et al., 

2005). 

Haioun et al. avaliaram prospectivamente 90 pacientes com LNH 

tratados com quimioterapia à base de antracíclicos (94% dos quais com 

LDGCB), com PET/CT antes, após o 2º ciclo de QT e ao final do tratamento. 

Nesse estudo, 41% dos pacientes receberam quimioterapia associada a 

rituximabe. Dos 54/90 (60%) pacientes com PET/CT ínterim negativa, a SLE 

em 2 anos foi de 82%, contra 43% nos 43/90 (47,7%) casos em que não 

houve negativação da PET/CT ínterim (P<0,001). A SG também foi 

estatisticamente diferente entre os grupos, de 90% para PET/CT ínterim 

negativa e 61% para PET/CT positiva (P=0,006), independentemente do 

tratamento ou do IPI ao diagnóstico (Haioun et al., 2005). Assim, com o 

poder discriminatório da PET/CT ínterim na identificação dos pacientes maus 
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respondedores, alguns autores sugerem presença de possível benefício da 

mudança de terapia com base no resultado da PET/CT ínterim. 

 

2.5.3 PET/CT com 18FDG ao final do tratamento 

Com as limitações funcionais da TC, a PET/CT com 18FDG tem como 

principal indicação a avaliação de resposta ao final de tratamento nos 

linfomas tratados com intenção curativa, a exemplo do LDGCB. Isto se deve 

à maior acurácia da PET/CT quando comparada à CT na distinção entre 

fibrose e doença residual. 

Em 1999, Jerusalem et al. compararam prospectivamente os achados 

de TC e PET de reestadiamento em 54 pacientes com linfoma (LH n=19 e 

LNH n=35). Doença residual foi encontrada em 24 pacientes. Em 5 desses 

pacientes, a PET também era positiva, contra apenas 1 paciente com PET 

positiva sem doença residual à TC (de 30 casos). A recidiva ocorreu em 

todos os 6 pacientes (100%) com PET positiva, em 5 (26%) dos casos com 

massa residual à TC mas negativos ao PET (4 recidivas não foram nas 

massas residuais à TC), e em 3 (10%) apenas dos casos com PET e TC 

negativos (P≤ 0,0001). Assim, PET positiva ao final do tratamento teve um 

valor preditivo maior para recidiva do que a TC (VPP 100% vs 42%), 

identificando precocemente pacientes com necessidade de terapia de 

resgate, mas não excluindo pacientes com provável doença residual mínima 

e risco de recidivas tardias (Jerusalem et al., 1999).  
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Zinzani et al, avaliou de forma retrospectiva doença abdominal (41% 

bulky) por CT e PET/CT ao final do tratamento em 44 pacientes com linfoma 

(13 LH e 31 LNH agressivo). Nenhum dos pacientes com CT e PET/CT 

negativas recidivaram, mas todos os pacientes com PET/CT e CT positivas 

recidivaram. Dos 24 pacientes com CT positiva, mas negativos à PET/CT, 

apenas 1/24 recidivou. Neste estudo, a SLR foi de 0% para os pacientes 

com PET/CT positiva contra 95% para os pacientes com PET/CT negativa. 

Portanto, demonstrou-se que a PET/CT poderia ser considerado o método 

não invasivo de escolha na avaliação de doença residual positiva à CT 

(Zinzani et al., 1999).  

Zijlstra et al. demonstraram, em revisão sistemática de estudos 

publicados até 2004, sensibilidade e especificidade de 72% e 100%, 

respectivamente, para PET/CT na avaliação de doença residual em LNH 

agressivo (Zijlstra et al., 2006). Em 2005, Jerusalem et al. analisaram os 

dados de 17 estudos e observaram que a PET/CT apresentava 76% de 

sensibilidade, 94% de especificidade, 82% de valor preditivo positivo (VPP) e 

92% de valor preditivo negativo (VPN) para detecção de doença residual 

(Jerusalem et al., 2005)  

Embora a PET/CT ao final do tratamento apresente alto VPN, sua 

negatividade não exclui doença residual microscópica e risco futuro de 

recidiva, que pode ocorrer em 15% dos casos (Lavely et al., 2003). Além 

disso, apesar da PET/CT após tratamento ser forte preditor de recidiva, 

falsos positivos causados por infecção, processo degenerativo, necrose e 

inflamação após radioterapia ou cirurgia também já foram descritos (Kazama 
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et al., 2005). Assim, a interpretação do resultado final deve ser avaliada à luz 

da história clínica, exame físico e complementada com exame histológico 

quando indicado.  

Juweid et al. foram os primeiros a incorporar, em análise retrospectiva 

de 54 pacientes com LNH agressivo, o padrão de resposta obtido por 

PET/CT ao final do tratamento com os achados convencionais de TC 

segundo o International Working Group response criteria (IWG) (Cheson et 

al., 1999). Nesse estudo, 17/54 (31,4%) foram classificados como RC e 7/54 

(12,9%) em RC não confirmada (RCu), 19/54 (35,2%) em RP, 9/54 (16,5%) 

em doença estável e 2/54 (3,7%) como tendo progressão de doença (PD) à 

CT. Ao incorporar a PET/CT, 35/54 (54,8%) pacientes foram reclassificados 

como tendo RC, 12/54 (22,2%) em RP, 6/54 (11,1%) em doença estável e 

1/54 (1,8%) como tendo progressão de doença (PD). Nenhum caso 

permaneceu classificado em RCu. Desta forma, a incorporação da PET/CT 

aos critérios de resposta melhorou a capacidade preditiva de SLD em 

comparação à TC isolada (P=0,008) (Juweid et al., 2005). 

Em 2007, o IWG publicou novas recomendações incorporando a 

PET/CT aos critérios de resposta em linfoma. O reestadiamento com a 

PET/CT foi recomendado em linfomas de alta avidez ao 18FDG como os 

LDGCB e LH e tratados com intenção curativa (Cheson et al., 2007).  
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2.6 TRATAMENTO  

 

2.6.1 Doença Localizada 

Considera-se doença localizada aquela que se apresenta em estádios 

I e II de Ann Arbor. Pacientes com estádio II e massa bulky têm prognóstico 

semelhante aos pacientes com estádios avançados III/IV e devem ser 

tratados de forma mais agressiva. Como interesse histórico, antes da 

década de 80, os pacientes com LDGCB localizados eram tratados com 

radioterapia exclusiva. Porém, recidivas frequentes à distância levaram ao 

empreendimento de estudos randomizados comparando radioterapia 

exclusiva com radioterapia seguida de quimioterapia. A última modalidade 

aumentou tanto a SLD quanto a SG, especialmente quando se realizava 

quimioterapia antes da radioterapia, resultando assim em importante marco 

histórico no tratamento do LDGCB. A partir de então, os pacientes com 

LDGCB localizados passaram a ser tratados com a associação de 

quimioterapia e radioterapia.  

O estudo SWOG 8736, do Southwest Oncology Study Group, 

randomizou de forma prospectiva 401 pacientes com LDGCB localizado para 

receberem oito ciclos de CHOP exclusivo ou três ciclos de CHOP mais 

radioterapia. Após seguimento de 4,4 anos, pacientes tratados com o 

esquema abreviado mais radioterapia apresentaram melhor SLP (P=0,03) e 

SG (P=0,02) do que os pacientes tratados com oito ciclos de CHOP. De 

eventos adversos, além de um óbito relacionado ao tratamento em cada um 
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dos braços do estudo, pacientes tratados com oito ciclos de CHOP 

apresentaram mais neutropenia (35% versus 27%) e maior toxicidade 

cardíaca (3,5% versus 0%) do que o grupo tratado com três ciclos de CHOP 

e radioterapia. Na ocasião da publicação, esse estudo definiu a 

quimioterapia abreviada associada a radioterapia como padrão ouro no 

tratamento do LDGCB localizado (Miller et al., 1998). Contudo, uma 

atualização com seguimento mais longo dos pacientes não mais demonstrou 

diferença na SLP e SG entre os dois grupos, devido à convergência nas 

curvas de sobrevida em razão de recidivas e mortes por linfoma no grupo 

tratado com QT abreviada mais radioterapia. Uma subanálise deste estudo 

revelou que pacientes com zero fator de risco de IPIa tinham SG de 94% 

contra 71% e 50% para pacientes com 1 e 3 fator de risco de IPIa, 

respectivamente, sugerindo assim a necessidade de melhora no tratamento 

sistêmico para esse grupo de pacientes (Miller et al., 2001; Fisher et al., 

2004).  

O ECOG (Eastern Cooperative Study Group) comparou o papel da 

radioterapia versus observação em pacientes com doença localizada em RC 

após oito ciclos de quimioterapia com CHOP. Neste estudo, embora a 

adição de radioterapia tenha melhorado a SLD e o controle local do linfoma, 

não demonstrou benefício em termos de SG entre os dois grupos (Horning et 

al., 2004).  

No estudo LNH 93-4, o GELA (Group d´Etude dês Lymphomes de 

l´Adulte) randomizou 576 pacientes acima de 60 anos em estádio localizado 

e zero de IPI para receberem quatro ciclos de CHOP ou quatro ciclos de 
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CHOP mais radioterapia em campo envolvido. Com seguimento de sete 

anos, não houve diferença estatística entre os dois grupos (SLP de 61% 

para QT isolada e 64% para QT mais radioterapia e SG de 68% versus 72%, 

respectivamente) (Bonnet et al., 2007). 

Na era pós-rituximabe, o estudo MInT (Mabtera International Trial) 

demonstrou em 597 pacientes com LDGCB estádios I e II com bulky que a 

adição de rituximabe ao CHOP se traduzia em melhor SLP (79% vs 59%) e 

SG (93% vs 84%) quando comparado ao grupo sem rituximabe. Nesse 

estudo, pacientes com doença extralinfonodal e massa bulky receberam 

radioterapia adicional (Pfreundschuh et al., 2006). 

Em 2008, o estudo SWOG 0014 avaliou de forma prospectiva a 

eficácia de três ciclos de R-CHOP e um ciclo de rituximabe adicional, 

seguido de radioterapia de campo envolvido em pacientes com LDGCB 

localizado, com no mínimo um fator de risco pelo IPI. Com SLP de 88% e 

SG de 92% em 4 anos, embora a associação de rituximabe tenha sido 

clinicamente relevante quando comparada ao controle histórico sem 

rituximabe, um padrão de recidivas continuou a ser observado (Persky et al., 

2008).  

Pacientes com doença limitada podem, portanto, ser tratados com 

quimioterapia abreviada associada a radioterapia (3 ciclos de R-CHOP com 

radioterapia) ou 6 ciclos de quimioterapia associados a rituximabe sem 

radioterapia.  
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2.6.2 Doença Avançada 

Apesar de a SG ser medida em meses nos LDGCB não tratados, 

mesmo apresentando doença avançada, os pacientes podem ainda ser 

curados com poliquimioterapia baseada em antracíclicos. O clássico 

esquema CHOP desenvolvido na década de 70 nos Estados Unidos da 

América foi, até o início dos anos 2000, o protocolo de escolha para 

pacientes com LDGCB (Armitage et al., 1984).  

A fim de melhorar a taxa de cura dos pacientes, até então inferior a 

50%, vários estudos foram realizados utilizando protocolos denominados de 

“terceira geração”, com maior intensidade de dose em relação ao CHOP. No 

entanto, estes estudos demonstraram maior toxicidade e maior custo do que 

o esquema CHOP, mas com eficácia semelhante (Fisher et al., 1993). 

Na França, embora o protocolo adriamicina, ciclofosfamida, vindesina, 

bleomicina e prednisona (ACVBP) seja preconizado por alguns centros por 

melhorar a SLE quando comparado ao CHOP (45% vs 33%; p=0,001), está 

relacionado a maior mortalidade ao tratamento e toxicidade tardia, como 

síndrome mielodisplásica e leucemia mieloide aguda secundária ao 

tratamento (André et al., 2004). 

O rituximabe, um anticorpo monoclonal anti CD20, foi o primeiro 

anticorpo monoclonal aprovado para o tratamento de neoplasias malignas 

em 1997 pela FDA (Food and Drug Administration). Apesar de inicialmente 

indicado para o tratamento de LF recidivado, rapidamente foi incorporado ao 

tratamento do LDGCB (Coiffier et al., 2000). Além de induzir apoptose 
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diretamente, também provoca lise celular pelas vias da citotoxicidade 

mediada por complemento e dependente de anticorpo. Além disso, o 

rituximabe atua de forma sinérgica à quimioterapia e sua adição ao esquema 

CHOP aumentou em 10% a 15% a SG dos portadores de LDGCB, sem 

elevar a toxicidade (Cartron et al., 2004; Sehn et al., 2005).  

Com estudo inicial publicado em 2002, o grupo GELA demonstrou, 

em 399 pacientes com LDGCB de 60 a 80 anos e com mediana de 

seguimento de dois anos, que a adição de rituximabe ao CHOP melhorava 

tanto a SLP (P<0,001) quanto a SG (P=0,007) quando comparada ao CHOP 

sem rituximabe. A associação deste anticorpo reduziu o risco de falência ao 

tratamento e morte relacionada ao linfoma sem aumento significativo da 

toxicidade (Coiffier et al., 2002). Após 10 anos de seguimento e 

demonstrando melhora nos desfechos de sobrevida, a adição do rituximabe 

ao CHOP demonstrou SLP de 36,5% vs 20% no grupo CHOP e SG de 

43,5% vs 27,6%, respectivamente, com o mesmo risco de morte por outras 

doenças ou por segundo tumor nos dois grupos (Coiffier et al., 2010). 

No estudo MinT, que avaliou 824 pacientes abaixo de 60 anos de 

idade, 28% tinham doença avançada em estádios III/IV, sendo 48% com 

bulky. Após serem randomizados para seis ciclos de quimioterapia CHOP-

símile com ou sem rituximabe, pacientes do grupo R-CHOP tiveram maior 

SLE (79% vs 59%) e SG (93% vs 84) do que do grupo sem rituximabe. A 

atualização dos dados após seis anos de acompanhamento manteve o 

benefício da SLE (74% vs 56%) e da SG (90% vs 80%) para o grupo R-

CHOP (Pfreundschuh et al., 2006; 2011). 
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A fim de melhorar os resultados obtidos com o esquema CHOP 

aplicados a cada 21 dias, avaliou-se o esquema de maior intensidade de 

dose CHOP-14, que evidenciou resultados conflitantes (Pfreundschuh et al., 

2004; Ohmachi et al., 2011). Estudo recente realizado com 1080 pacientes 

com diagnóstico de LDGCB de 119 centros do Reino Unido comparou seis 

ciclos de R-CHOP-14 mais dois ciclos de rituximabe após o término do 

tratamento com oito ciclos de R-CHOP-21 e não demonstrou diferença 

significativa na SLP e SG entre os grupos após 46 meses de seguimento 

(Cunningham et al., 2013). Outro estudo recente do GELA que comparou 

oito ciclos de R-CHOP-14 com oito ciclos de R-CHOP-21 demonstrou 

semelhantes taxas de RC, SLE e SG entre os dois grupos, com maior 

necessidade transfusional e toxicidade no grupo R-CHOP14 (Delarue et al., 

2013). Desta forma, atualmente o esquema R-CHOP 21 é considerado o 

padrão de tratamento do LDGCB.  

O tratamento com terapia em altas doses de quimioterapia seguido de 

resgate com células-tronco hematopoéticas autólogas (ATMO) em primeira 

linha de tratamento não é terapia de escolha para LDGCB, conforme 

demonstrado em metanálise que avaliou 15 estudos. Esta análise não 

demonstrou diferença na SLE e SG entre os pacientes submetidos a ATMO 

em primeira linha em relação aos tratados com quimioterapia convencional 

(Greb et al., 2008). Na era pós-rituximabe, o grupo SWOG avaliou o papel 

do ATMO em primeira linha em 397 pacientes com LDGCB com IPI de risco 

intermediário alto e alto risco, randomizados para receberem seis ciclos de 

CHOP ou R-CHOP seguidos de ATMO ou oito ciclos de CHOP sem ATMO. 
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Este estudo demonstrou maior SLP em dois anos (69% vs 56%) para os 

pacientes submetidos a ATMO, porém não houve diferença de SG (74% vs 

71%) (Stiff et al., 2011). 

O tratamento dos portadores de LDGCB também pode ser 

individualizado pelo perfil de expressão gênica. Como exemplo, o LDGCB de 

CBA que estão associados à ativação da via do NF-kB podem ser sensíveis 

ao bortezomibe, conhecido bloqueador desta via de sinalização intracelular. 

Este fármaco poderia ser bastante promissor, pois pacientes com LDGCB de 

CBA possuem resposta ruim quando tratados com quimioterapia 

convencional com ou sem rituximabe (Lenz et al., 2008b). Um estudo que 

avaliou a associação de bortezomibe ao R-CHOP no tratamento do LDGCB 

não demonstrou diferença de sobrevida dos pacientes do subtipo de CBA ou 

de CG, sugerindo que a adição de bortezomibe pode anular o efeito adverso 

do subtipo de CBA (Ruan et al., 2011).  

 

2.6.3 Doença Recidivada 

A doença recidivada é definida pelo aparecimento de nova lesão após 

obtenção de RC. Sabe-se que 40% dos pacientes com LDGCB irão recidivar 

e deverão ser submetidos a tratamento de segunda linha com o objetivo de 

obter segunda resposta. Nos pacientes com contraindicação de ATMO, 

apesar de vários agentes citotóxicos apresentarem eficácia individual no 

tratamento do LDGCB, a monoterapia é indicada somente como tratamento 

paliativo em razão da baixa taxa de resposta e de sua curta duração (Webb 
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et al., 2002). Da mesma forma, a monoterapia com rituximabe produz 30% 

de resposta, mas também de curta duração (Coiffier et al., 1998).  

O tratamento padrão para a maioria dos pacientes que recaem deve 

ser poliquimioterapia de resgate com fármacos que não apresentem 

resistência cruzada com as previamente utilizadas e em maior dosagem. 

Usualmente se utiliza a combinação de cisplatina, etoposide, ifosfamida e 

citarabina seguida de consolidação com ATMO. A importância do ATMO foi 

estabelecida pelo clássico estudo de PARMA. Neste estudo, dos 215 

pacientes com LNH recidivados, 109/215 responderam a quimioterapia de 

resgate e foram randomizados para receber mais quatro ciclos de 

quimioterapia isolada ou consolidação com ATMO. Com seguimento de 

cinco anos, as respostas foram estatisticamente superiores para o grupo 

transplantado, com SLE de 46% vs 12% e SG de 53% vs 32% quando 

comparado ao grupo randomizado para quimioterapia isolada. Recente 

revisão baseada em evidências demonstrou que quimioterapia seguida de 

ATMO permanece como tratamento de escolha para LDGCB recidivado 

(Philip et al., 1995; Oliansky et al., 2011). Particularmente relevante é a 

presença ou não de quimiossensibilidade ao esquema de resgate antes do 

ATMO, conforme demonstrado retrospectivamente por Cortelazzo et al. 

Neste estudo, dos pacientes que responderam a quimioterapia de resgate e 

foram submetidos a ATMO, 53% mantiveram RC após seguimento de dois 

anos contra apenas 10% dos que não responderam ao resgate e também 

foram transplantados (Cortelazzo et al., 2001).  
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Com relação à escolha do protocolo de resgate, não há claramente 

um esquema superior. A maioria tem taxa de resposta de 30 a 60% e a 

incorporação de rituximabe aos protocolos melhora a resposta quando 

comparada aos controles históricos (Vose; Sneller, 2003; Gisselbrecht et al., 

2010). No entanto, dois fatores parecem ter impacto negativo na resposta ao 

tratamento de resgate: a exposição prévia ao rituximabe durante o 

tratamento de primeira linha e a refratariedade primária. A análise 

retrospectiva do grupo espanhol demonstrou que pacientes previamente 

expostos a rituximabe tinham SLP de 17% vs 57% (P<0,0001) em três anos, 

quando comparados aos não previamente expostos a rituximabe. Ademais, 

pacientes refratários primários apresentam 8% de RC contra 41% nos que 

obtiveram RP e 50% nos recidivados (Martin et al., 2008). No entanto, em 

pacientes com doença recidivada 12 meses após o diagnóstico, a exposição 

prévia ao rituximabe não parece afetar a SLE (Gisselbrecht et al., 2010). 

O estudo CORAL, único estudo randomizado comparando esquemas 

de salvamento em pacientes com LDGCB, avaliou 396 pacientes com 

LDGCB em primeira recidiva ou refratários primários para receberem 

rituximabe, ifosfamida, carboplatina e etoposide (R-ICE) ou rituximabe, 

dexametasona, citarabina e cisplatina (R-DHAP) seguido de quimioterapia 

em altas doses nos respondedores. Após seguimento de 27 meses, as taxas 

de resposta global após três ciclos de R-ICE (64% vs 63%), de SLE (26% vs 

35%) e de SG (47% vs 51%) foram semelhantes em comparação ao R-

DHAP (Gisselbrecht et al., 2010). Uma sub-análise desse estudo para 

determinar o impacto da biologia tumoral quanto à célula de origem na 
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sobrevida dos pacientes demonstrou que pacientes com LDGCB-CG 

apresentaram melhor resposta quando tratados com R-DHAP em 

comparação ao esquema R-ICE (SLP 52% vs 32%; SG 61% vs 45%) 

(Thieblemont et al., 2011). 

Um estudo que avaliou se a associação de bortezomibe ao esquema 

etoposide, prednisona, vincristina, ciclofosfamida, doxorrubicina (EPOCH) 

dose ajustada em LDGCB recidivado ou refratário com base na célula de 

origem, demonstrou taxa significativamente maior de resposta (83% vs 13%; 

P<0,001) e de SG (10,8 vs 3,4 meses; P=0,003) no LDGCB-CBA quando 

comparado ao LDGCB-CG (Dunleavy et al., 2009). No entanto, estudo mais 

recente em pacientes submetidos a transplante autólogo de medula óssea 

em 1ª remissão (n=17) ou recidivados e refratários (n=45) falhou em predizer 

tanto a SG como a SLE quando esses pacientes foram estratificados de 

acordo com a célula de origem (Gu et al., 2012). 
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 Avaliar o valor preditivo da 18FDG-PET/CT ínterim nos 

pacientes com LDGCB tratados no Serviço de Hematologia do 

HC/ICESP da FMUSP em relação aos desfechos de sobrevida 

global e sobrevida livre de progressão;  

 Avaliar o impacto das variáveis do IPI, R-IPI e IPI NCCN no 

prognóstico dos LDGCB tratados com R-CHOP; 

 Avaliar o conceito de célula de origem (centro germinativo 

versus não centro germinativo) definido pelos critérios de Hans 

utilizando a análise da expressão das proteínas CD10, Bcl-6 e 

MUM-1 por imuno-histoquímica em relação aos desfechos de 

SG e SLP; 

 Tentar identificar mais precocemente, através das variáveis 

PET ínterim, célula de origem pelos critérios de Hans, IPI, R-IPI 

e IPI NCCN, um grupo de mau prognóstico nos pacientes com 

diagnóstico de LDGCB tratados em nossa instituição. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Casuística e Métodos 
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4.1  PACIENTES 

 

Após aprovação pela comissão de ética em pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-

FMUSP), foi realizado estudo de coorte prospectivo em pacientes com 

diagnóstico de LDGCB “de novo” atendidos no Serviço de Hematologia do 

HC e do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo/ICESP da FMUSP. De 

forma consecutiva, todos os pacientes com idade superior a 16 anos e 

tratados com intenção curativa através do protocolo R-CHOP no período de 

junho de 2008 a novembro de 2011 foram pré-selecionados. 

Em segunda análise, foram excluídos os pacientes com LNH primário 

de mediastino, sistema nervoso central (SNC) e ocular, portadores de 

sorologia positiva para o vírus da imunodeficiência humana adquirida (HIV), 

assim como outras imunodeficiências congênitas ou adquiridas, a exemplo 

das doenças linfoproliferativas pós-transplante de órgãos. Portadores de 

cardiopatia grave que tiveram contraindicação ao uso de antracíclicos, bem 

como pacientes com diabetes mellitus de difícil controle, também foram 

excluídos. Os dados clínicos e laboratoriais foram coletados do prontuário 

médico, considerando-se a data do diagnóstico como o dia da realização da 

biópsia. Foram avaliadas também a presença ou ausência de sintomas B e o 

local primário de doença, totalizando 161 pacientes para análise. 
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4.2 DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO 

 

Para o diagnóstico de LNH, todos os pacientes foram submetidos à 

biópsia incisional ou excisional do tecido acometido e tiveram as amostras 

avaliadas por revisão centralizada pelo Departamento de Hematopatologia 

da Divisão de Anatomia Patológica do HC-FMUSP. O material foi analisado 

após coloração com hematoxilina-eosina e imuno-histoquímica inicial para 

os antígenos linfoides B (CD20), T (CD3) e o antígeno de proliferação celular 

Ki67, e classificadas pelos critérios da OMS (Swerdlow et al., 2008). A 

complementação com outros marcadores como CD15, CD30 e EMA 

(antígeno epitelial de membrana) ficava a critério do serviço de Anatomia 

Patológica. Para todas as biópsias externas ao serviço, foram solicitados os 

blocos de parafina para revisão local e confirmação do diagnóstico. 

Foi realizada pesquisa complementar das proteínas CD10, BCL-6 e 

MUM-1 por imuno-histoquímica para classificar o LDGCB em subtipo do 

centro germinativo e não CG, de acordo com os critérios de Hans (Hans et 

al., 2004). Realizou-se análise semiquantitativa de 500 células tumorais, 

considerando-se como positivos os casos com positividade ≥30% para o 

marcador analisado. Os casos classificados em CG incluíam pacientes 

CD10 positivos com ou sem expressão de bcl6. Quando esses dois 

marcadores resultavam negativos, os pacientes eram classificados como 

NCG. Nos casos bcl-6 positivos e CD10 negativos, a expressão de MUM1 

era definidora do grupo; os casos MUM1 negativos classificados como CG, e 
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os MUM1 positivos como NCG, conforme os critérios propostos por Hans 

(Tabela 10). 

 

Tabela 10 -  Classificação dos LDGCB segundo critérios de Hans 
 

Antígeno Subtipo de LDGCB 

CD 10+ CG 

CD10- bcl6- NCG 

CD10- bcl6+ MUM1+ NCG 

CD10- bcl6+ MUM1- CG 

Fonte: Hans et al. (2004) 
 

Também foi realizado o algoritmo de Hans modificado, excluindo o 

bcl6, segundo proposto por Meyer (Tabela 11) (Meyer et al., 2011). 

 

Tabela 11 –  Classificação dos LDGCB segundo critérios de Hans 
modificado 

 

Antígeno Subtipo de LDGCB 

CD 10+ CG 

CD10-  MUM1+ NCG 

CD10-  MUM1- CG 

Fonte: Meyer et al. (2012) 
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4.3 MÉTODO IMUNO-HISTOQUÍMICO  

 

A partir dos blocos de parafina, foram feitos cortes histológicos de  

4 µm de espessura e sobrepostos em lâminas de vidro previamente tratadas 

com 3-aminopropil-trietoxisilano. Em seguida foram aquecidas a 60ºC 

durante a noite, posteriormente desparafinados com xilol e reidratados com 

concentrações decrescentes de etanol até água destilada. 

A peroxidase endógena foi bloqueada em solução de peróxido de 

hidrogênio a 10 volumes, com imersão de 20 minutos. Para recuperar os 

antígenos, os cortes foram imersos em tampão citrato 0,001 Mol/L pH 6,0 e 

aquecidos em panela de pressão por 3 minutos e 30 segundos. A seguir, 

foram lavados em solução de tampão fosfato (PBS). A reatividade foi 

detectada pela incubação com anticorpo secundário de coelho 

anticamundongo e complexo polímero-peroxidase (Reveal – Spring). Para 

revelar a reação, empregou-se o cromógeno 3,3 diaminobenzidina e 

contracoloração com hematoxilina de Harris (Tabela 12). 

 

Tabela 12 –  Anticorpos utilizados 
 

Marcador Clone Marca Diluição 

CD 10 P1F6 Novocastra 1:1000 

Bcl6- MUM-1p DAKO 1:2000 

MUM1- 56C6 Novocastra 1:2000 
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4.4 CÁLCULO DO ÍNDICE DE PROGNÓSTICO 

INTERNACIONAL E DO NCCN 

 

Para os cálculos de IPI e R-IPI, foram analisados estádio de Lugano, 

a dosagem de DHL, a idade e a presença de envolvimento extralinfonodal 

pelo linfoma, bem como o estado funcional do paciente, conforme 

originalmente proposto (Shipp et al., 1993; Sehn et al., 2007).  

Para os pacientes que não apresentavam a avaliação do estado 

funcional no prontuário médico, esse dado foi calculado por estimativa, 

segundo as condições clínicas (dados de anamnese e exame físico) 

descritos no prontuário, ao diagnóstico (Tabela 13). 

 

Tabela 13 –  Estratificação do estado funcional (PS) do paciente de acordo 
com o ECOG 

 

Estado funcional Escala 

Assintomático 0 

Sintomático, mas capaz de exercer atividades habituais 1 

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

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

Limitado ao leito, pode ser necessário hospitalização 4 

Morte 5 

Fonte: Oken et al. (1982) 
 

Para o cálculo do IPI NCCN, avaliou-se idade, estádio de Lugano, 

ECOG, presença de doença extralinfonodal em medula óssea, SNC, 

fígado/TGI e pulmão, bem como o valor de DHL, conforme publicação (Zhou 

et al., 2012). 
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4.5  ESTADIAMENTO 

 

Para o estadiamento, os pacientes foram avaliados através de dados 

de anamnese para a existência de sintomas constitucionais, e exame físico 

completo na busca de adenomegalias periféricas e suas respectivas 

medidas. Massas tumorais maiores de 10 cm foram definidas como bulky. Os 

pacientes foram estadiados segundo a Classificação de Lugano em até IV 

estádios clínicos. Para os pacientes com LNH primário de trato 

gastrointestinal foi aplicado o estadiamento de Lugano. 

No protocolo de imagem, os pacientes foram submetidos a tomografia 

computadorizada de pescoço, tórax, abdome e pelve. No protocolo de 

avaliação com exame funcional, os pacientes foram submetidos a PET-scan 

ou 18FDG-PET/CT de acordo com a disponibilidade do exame na ocasião da 

inclusão do paciente no estudo. A avaliação de medula óssea foi realizada 

por biópsia de crista ilíaca posterior e análise histopatológica com imuno-

histoquímica. Punção lombar e citologia oncótica foram realizadas em 

pacientes com LNH primário de seios da face, epidural, testículo, mama e IPI 

de alto risco. 
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4.6  TRATAMENTO 

 

Pacientes com doença volumosa e risco de síndrome de lise tumoral 

receberam uma pré-fase de quimioterapia citorredutora com ciclofosfamida, 

vincristina, prednisona (CVP) (Tabela 14). 

 

Tabela 14 - Protocolo CVP citorredutor 
 

Fármaco Dose (mg/m2) Via Dias 

Ciclofosfamida 300 EV D1 

Vincristina 1,0 (máximo 2 mg) EV D1 

Prednisona 100 mg VO D1 a D7 

Fonte: Soussain et al. (1995) 
 

Os pacientes foram tratados com o protocolo R-CHOP de 4 a 8 ciclos 

com intervalos de 21 dias, dependendo do estádio clínico inicial e do tipo de 

resposta (Tabela 15). Pacientes com doença localizada foram tratados com 4 

ciclos de quimioimunoterapia e radioterapia em campo envolvido de 

consolidação. Pacientes com doença avançada foram tratados com 6 a 8 

ciclos de quimioimunoterapia. Casos com doença bulky, comprometimento 

de seios da face, testículo e ósseo foram consolidados com radioterapia 

adjuvante em campo envolvido. Pacientes com doença avançada que 

mantiveram doença residual localizada após reestadiamento com PET/CT 

também foram consolidados com radioterapia. Para os pacientes com LNH 

primário de seios da face, epidural, testículo, mama e IPI de alto risco foi 

realizada quimioterapia intratecal profilática com 4 ciclos de metotrexato 12 
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mg e dexametasona 2 mg. Foram excluídos do estudo os pacientes 

previamente tratados. 

 

Tabela 15 - Protocolo R-CHOP 
 

Fármaco Dose Via Dias 

Rituximabe 375 mg/m2 EV D1 

Ciclofosfamida 750 mg/m2 EV D1 

Doxorrubicina 50 mg/m2 EV D1 

Vincristina 1,4 mg/m2 (máximo 2 mg) EV D1 

Prednisona 100 mg/dia VO D1 a D5 

Fonte: Coiffier et al. (2002) 
 



Casuística e Métodos  

   
 

64

4.7 AVALIAÇÃO DE RESPOSTA E SEGUIMENTO 

 

A resposta ao tratamento foi avaliada segundo os critérios propostos 

por Cheson descritos na Classificação de Lugano (Cheson et al., 2014) 

(Tabela 16). Para essa análise, todos os pacientes foram submetidos a nova 

avaliação clínica, laboratorial e radiológica, incluindo CT após o quarto ciclo 

de quimioterapia e ao término do tratamento. A PET ou PET/CT com FDG 

ínterim foi realizada após o segundo ciclo de quimioterapia, 

preferencialmente no dia anterior ao próximo ciclo de quimioterapia. No 

reestadiamento final, foi realizada após 4 semanas do término do tratamento 

quimioterápico e 12 semanas após o término do tratamento radioterápico, 

quando realizado. A avaliação da PET/CT com 18FDG foi realizada com base 

na escala de 5 pontos (Barrington et al., 2014).  Esta escala pontua o padrão 

de captação em comparação ao pool mediastinal e hepático (Tabela 17). Na 

avaliação da PET ínterim, os escores 1, 2 e 3 representam resposta 

metabólica completa, e os escores 4 e 5 representam resposta metabólica 

parcial, desde que haja redução da captação quando comparadas ao PET 

de estadiamento. Na avaliação de PET/CT ao final do tratamento, os 

pacientes com escores entre 1 e 3 foram considerados em RC, enquanto 

aqueles com escore de 4 a 5 foram considerados como respondedores 

metabólicos parciais, ou seja, em RP. 
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Tabela 16 - Critérios de resposta ao tratamento 
 

Resposta e 
local 

Resposta baseada em achados 
de PET/CT 

Resposta baseada em achados de 
TC 

COMPLETA Resposta metabólica completa (RMC) Resposta radiológica completa: 

Linfonodos e 
sítios 
extralinfonodais 

Escore 1, 2 ou 3 com ou sem massa 
residual na escala de 5 P* 

Em anel de Waldeyer ou sítios 
extralinfonodais com alta captação 
fisiológica ou ativação esplênica ou 
medular pós-QT ou GSCF, a 
captação pode ser maior do que o 
mediastino ou hepática. Assim, 
considerar RMC se a captação em 
locais de envolvimento inicial não for 
maior que a do tecido circunjacente 
normal, ainda que o tecido normal 
tenha alta captação fisiológica 

Linfonodos alvo e massas nodais devem 
regredir a tamanho ≤1,5 cm 

Ausência de doença extranodal 

 

Lesão não 
mensurável 

Não aplicável Ausente 

Visceromegalia Não aplicável Regressão ao tamanho normal 

Novas lesões Nenhuma Nenhuma  

Medula óssea Ausência de doença ávida ao 
FDG em MO 

Morfologicamente normal; se 
indeterminada, IHC negativa 

PARCIAL Resposta metabólica parcial (RMP) Remissão parcial (todas as seguintes): 

Linfonodos e 
sítios 
extralinfonodais 

Escore 4 ou 5 com redução da 
captação quando comparada à basal 
e massa residual de qualquer 
tamanho 

Se PET ínterim: achados indicativos 
de resposta ao tratamento 

Se PET final: achados indicativos de 
doença residual 

Redução ≥50% na SPD** dos 6 
linfonodos mensuráveis alvo e sítios 
extralinfonodais 

Lesões muito pequenas para mensurar 
na TC, definir 5mm x 5mm como valor 
predeterminado 

Lesão não visível, 0 x 0 mm 

Para um linfonodo  >5 mm x 5 mm, mas 
menor que o normal, usar a medida atual 
no cálculo 

Lesão não 
mensurável 

Não aplicável Ausente/normal, regressão, mas sem 
aumento 

Visceromegalia Não aplicável >50% regressão  

Novas lesões Nenhuma Nenhuma 

Medula óssea Captação residual maior que a 
captação medular normal mas 
menor que a captação ao 
diagnóstico 

Não aplicável 

continua 
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Tabela 16 - Critérios de resposta ao tratamento (conclusão) 
 

Resposta e 
local 

Resposta baseada em 
achados de PET/CT 

Resposta baseada em achados de 
TC 

AUSÊNCIA DE 
RESPOSTA OU 
DOENÇA 
ESTÁVEL 

Ausência de resposta metabólica  Doença estável 

Linfonodos 
alvo/massas 
nodais e 
extralinfonodais 

Escore 4 ou 5 sem mudança 
significativa na captação da PET 
ínterim ou final comparado à PET 
inicial 

Redução ≥50% na SPD** dos 6 
linfonodos mensuráveis alvo e sítios 
extralinfonodais; ausência de progressão 

Lesão não 
mensurável 

Não aplicável Ausência de progressão 

Visceromegalia Não aplicável Ausência de progressão  

Novas lesões Nenhuma Nenhuma 

Medula óssea Ausência de mudança da MO 
inicial 

Não aplicável 

PROGRESSÃO Doença metabólica progressiva Doença progressiva (ao menos 1 critério): 

Linfonodos alvo 
individuais/ 
massas nodais 

Sítios 
extralinfonodais 

Escore 4 ou 5 com aumento na 
intensidade da captação do  e/ou 

 

Progressão no DP*** 

Um linfonodo/lesão individual com: 

DL****  >1,5 cm e 

Aumento ≥50% no nadir do DP  e 

Aumento no DL e DC***** do nadir 

0,5 cm para lesões ≤2 cm 

1,0 cm para lesões >2 cm 

Se esplenomegalia pregressa, aumento 
≥50% na extensão do aumento inicial. Na 
ausência de esplenomegalia, aumento de 
2 cm do basal. 

Esplenomegalia nova ou recorrente 

Lesão não 
mensurável 

Nenhuma   Nova lesão ou progressão inequívoca  de 
lesões pregressas não mensuráveis 

Novas lesões Nova captação de FDG consistente 
com linfoma e não outra causa 
(infecção, inflamação). Se duvidosa, 
biopsiar ou repetir PET/CT 

Progressão de lesões previamente 
resolvidas 

Novo linfonodo >1,5 cm em qualquer eixo 

Novo sítio extralinfonodal >1,0 cm em 
qualquer eixo; se <1,0 cm deve ser de 
forma inequívoca atribuída ao linfoma 

Qualquer tamanho de doença 
inequivocamente atribuída ao linfoma 

Medula óssea Captação nova ou recorrente Envolvimento novo/recorrente 

Fonte: Cheson et al. (2014) 

*escala de 5 pontos; **soma do produto dos diâmetros; ***DP=diâmetro perpendicular; 
**** DL = diâmetro mais longo; ***** DC=diâmetro curto 
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Tabela 17 -  Escala de 5 pontos 
 

1 Ausência de captação 

2 Captação ≤ ao mediastino 

3 Captação ≥ ao mediastino mas ≤ a hepática 

4 Captação moderadamente maior que a hepática 

5 Captação marcadamente superior à hepática e/ou surgimento de 
novas lesões 

x Novas áreas de captação provavelmente não relacionadas ao linfoma 

Fonte: Barrington et al. (2014) 
 

Pacientes com medula óssea infiltrada ao diagnóstico realizaram nova 

BMO ao final do tratamento. Após o término do tratamento, os pacientes 

foram acompanhados e avaliados clínica e laboratorialmente a cada três 

meses nos primeiros dois anos de seguimento; a cada seis meses, nos 

primeiros cinco anos; e, a seguir, anualmente.  
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4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os pacientes foram comparados segundo as diversas variáveis 

prognósticas e, no tocante às variáveis qualitativas, foi utilizado o teste exato 

de Fisher. Na análise das variáveis quantitativas foi utilizado o Teste de T-

Student. 

A curva de Sobrevida Global (SG) foi definida considerando-se como 

evento final o óbito e, como tempo de seguimento, o intervalo entre o 

diagnóstico e o último seguimento ou óbito. A curva de Sobrevida Livre de 

Progressão foi calculada com o evento final progressão de doença ou óbito 

e, como tempo de seguimento, o tempo transcorrido entre o diagnóstico e o 

momento da progressão ou último seguimento ou óbito. As curvas de 

sobrevida foram estimadas pelo método de Kaplan-Meier. A comparação da 

partição das curvas de sobrevida em cada variável do estudo (análise 

univariada) para estabelecer fatores de prognósticos foi aferida pela 

estatística de teste Log-rank. As variáveis que na análise univariada 

obtiveram valor p<0,200 foram consideradas para o modelo multivariado e 

estimado pela regressão de Cox, definindo fatores independentes de 

prognósticos para cada uma das curvas (SG e SLP).  

A remissão completa (RC) foi medida pela taxa de incidência por 

pessoas-mês, sendo os fatores de prognósticos analisados pela razão de 

risco (estimado pela razão de taxa de incidência) tanto na análise univariada 

como na multivariada.  
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A análise estatística foi elaborada no software SPSS – 14.0, 

aceitando-se como significância p<0,050. 
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5.1 CASUÍSTICA 

 

Dos 161 pacientes inicialmente incluídos no estudo cujas amostras 

foram revisadas pelo serviço de Anatomia Patológica da FMUSP, em 14/161 

(8,7%) casos houve mudança do diagnóstico após revisão (Figura 4). 

Em 7/14 (50%) desses casos, a revisão demonstrou serem casos de 

linfoma folicular (LF). Os outros casos foram reclassificados como linfoma de 

células de manto, linfoma de Hodgkin, linfoma de Burkitt, plasmablástico, da 

zona marginal extralinfonodal e de células B não classificável, totalizando 

147 casos. Porém, em razão de algumas variáveis propostas neste trabalho 

não estarem disponíveis na totalidade dos casos, usaremos casuísticas 

diferentes em algumas variáveis do estudo. 

 

 

Figura 4 -  Fluxograma de exclusão 
   

 

161 pacientes 

147 pacientes avaliados

14 pacientes excluídos 



Resultados  

   
 

72

5.2 CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-LABORATORIAIS 

 

As características clínicas de todos os pacientes estão agrupadas na 

Tabela 16. Dos 147 pacientes analisados, a maioria era do sexo feminino, 

com mediana de idade de 58,9 anos (16-86 anos). Estado funcional ≥2 foi 

encontrado em 33/146 (22,6%) pacientes ao diagnóstico. Doença linfonodal 

foi encontrada na maioria dos casos 90/146 (61,7%). Acometimento primário 

extralinfonodal foi detectado em 56/146 (38,3%) casos. Dos sítios 

extralinfonodais, o estômago foi o local de envolvimento mais 

frequentemente encontrado em nossa casuística, com 27/56 (48,2%) casos, 

seguido de comprometimento ósseo em 7/56 (12,5%). Múltiplos sítios 

extralinfonodais sem doença linfonodal foram encontrados em 4/56 (7,1%) 

casos (Gráfico 4).  

 

Gráfico 4 -  Distribuição geral dos sítios primários mais frequentes 
 

 
ELF: extralinfonodal 
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Sintomas B foram encontrados em 80/123 (65%) casos. Ao 

diagnóstico, 13/146 (8,9%), 37/146 (25,3%), 22/146 (15%) e 74/146 (50,7%) 

pacientes apresentaram estádio clinico I, II, III e IV, respectivamente. 

Doença bulky foi encontrada em 46/145 (31,7%) pacientes. A dosagem 

sérica de desidrogenase láctica (DHL) estava elevada em 74/147 (50,3%) 

pacientes. Destes, 50 (34%), 15 (10,2%), 5 (3,4%), 2 (1,4%) e 2 (1,4%) 

pacientes evidenciaram aumento de DHL >1 a 2 vezes, entre 2 e 4 vezes, 

entre 4 e 6 vezes, entre 6 e 8 vezes e >8 vezes o limite superior da 

normalidade, respectivamente (Tabela 18). 
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Tabela 18 -  Características gerais dos pacientes com diagnóstico de 
LDGCB 

  
Variável n (147) (%) 

Idade (anos)   

Mediana 58,9 (16 – 86)  

Sexo   

Feminino 85 57,8 

Masculino 62 42,2 

ECOG1   

≤1 113 77,4 

≥2 33 22,6 

Linfoma primário extralinfonodal2   

Sim 56 38,3 

Não 90 61,6 

Sintomas B3   

Ausente 43 35,0 

Presente 80 65,0 

Estádio4   

I 13 8,9 

II 37 25,3 

III 22 15,1 

IV 74 50,7 

Bulky5   

Sim 46 31,7 

Não 99 68,3 

DHL   

Normal 73 49,7 

Elevada 74 50,3 

DHL acima do limite superior   

>1 a 2 vezes 50 34,0 

>2 a 4 vezes 15 10,2 

>4 a 6 vezes 5 3,40 

>6 a 8 vezes 2 1,40 

>8 vezes 2 1,40 

(1,2,4,) dado ignorado em 1 paciente; (3) dado ignorado em 24 pacientes; (5) dado ignorado em 2 
pacientes 
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Na avaliação das características clínico-laboratoriais e risco de óbito, 

ter idade acima de 60 anos, ECOG avançado (≥3), doença bulky e DHL >2 a 

4 vezes o valor normal aumentaram com significância estatística o risco de 

óbito (Tabela 19).  
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Tabela 19 - Características clínico-laboratoriais dos pacientes e risco de óbito 
 

Óbito (n/%) 
Variável Geral (n/%) 

Não Sim p 

Idade      

Média 58,9 56,7 67,9 <0,001 

18 a 40 anos 17 (11,6) 16 (13,7) 1 (3,4)  

41 a 60 anos 55 (37,4) 48 (41) 6 (20,7) 0,014 

>60 anos 75 (51) 53 (45,3) 22 (75,9)  

Sexo     

Feminino 85 (57,8) 70 (59,8) 15 (51,7) 0,529 

Masculino 62 (42,2) 47 (40,2) 14 (48,3)  

ECOG1     

0 42 (28,8) 38 (32,5) 4 (14,3) 0,001 

1 71 (48,6) 60 (51,3) 10 (35,7)  

2 10 (6,8) 7 (6) 3 (10,7)  

3 18 (12,3) 8 (6,8) 10 (35,7)  

4 5 (3,4) 4 (3,4) 1 (3,6)  

Extralinfonodal2     

Não 90 (61,6) 73 (62,4) 16 (57,1) 0,668 

SIm 56 (38,4) 44 (37,6) 12 (42,9)  

Sintomas B3     

Não 43 (35) 37 (37,8) 6 (25) 0,341 

Sim 80 (65) 61 (62,2) 18 (75)  

Estádio4     

I 13 (8,9) 12 (10,3) 1 (3,6) 0,024 

II 37 (25,3) 35 (29,9) 2 (7,1)  

III 22 (15,1) 16 (13,7) 6 (21,4)  

IV 74 (50,7) 54 (46,2) 19 (67,9)  

Bulky5     

Não 99 (68,3) 83 (71,6) 15 (53,6) 0,075 

Sim 46 (31,7) 33 (28,4) 13 (46,4)  

DHL     

Normal 73(49,7) 65 (55,5) 8 (27,6) 0,012 

Elevado 74(50,3) 52 (44,5) 21 (72,4)  

DHL     

normal 73 (49,7) 65 (55,6) 8 (27,6) <0,001 

>1 a 2 vezes 50 (34) 40 (34,2) 9 (31)  

>2 a 4 vezes 15 (10,2) 5 (4,3) 10 (34,5)  

>4 a 8 vezes 5 (3,4) 4 (3,4) 1 (3,4)  

>6 a 8 vezes 2 (1,4) 2 (1,7) 1 (3,4)  

>8 vezes 2 (1,4) 2 (1,7) 0 (0)  

(1,2,4,) dado ignorado em 1 paciente; (3) dado ignorado em 24 pacientes; (5) dado ignorado em 2 
pacientes 
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5.3 FATORES DE RISCO CLÍNICO-LABORATORIAIS 

 

Na estratificação de risco pelo IPI, 41/146 (28,1%) foram classificados 

em baixo risco, 43/146 (29,5%) risco intermediário baixo, 37/146 (25,3%) 

risco intermediário alto e 25/146 (17,1%) alto risco. Pelo R-IPI, 19/146 (13%) 

pacientes foram classificados em risco muito bom, 65/146 (44,5%) bom e 

62/146 (42,5%) ruim. Quando classificados pelo índice de prognóstico do 

NCCN (National Comprehensive Cancer Network), a maioria dos pacientes 

apresentou escore 4 (24,7%) e 3 (21,9%), com apenas 1 (0,7%) paciente 

com escore de 8. Na estratificação de risco, a maioria foi classificada como 

risco intermediário alto 62/146 (42,5%) (Tabela 20). 

 
Tabela 20 -  Fatores prognósticos clínicos dos pacientes com diagnóstico de 

LDGCB 
  

Variável n (147) (%) 

IPI1   

Baixo 41 28,1 

Intermediário baixo 43 29,5 

Intermediário alto 37 25,3 

Alto 25 17,1 

R-IPI2   

Muito bom 19 13,0 

Bom 65 44,5 

Ruim 62 42,5 

NCCN3   

Baixo 12 8,2 

Intermediário baixo 52 35,6 

Intermediário alto 62 42,5 

Alto 20 13,7 

(1,2,3) dado ignorado em 1 paciente 
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Na avaliação das variáveis de prognóstico clínicas e risco de óbito, ter 

IPI de alto risco, R-IPI ruim e o IPI do NCCN alto risco aumentaram com 

estatística significativa o risco de óbito. Diminuíram o risco de óbito em 

nossa coorte ter IPI de baixo risco, R-IPI muito bom e IPI do NCCN de risco 

intermediário baixo (Tabela 21).  

 
Tabela 21 -  Fatores prognósticos clínicos dos pacientes com diagnóstico de 

LDGCB e risco de óbito 
 

Óbito (n/%) 
Variável Geral (n/%) 

Não Sim p 

IPI 1     

Baixo risco 41 (28,1) 39 (33,3) 1 (3,6) <0,001 

Int. baixo 43 (29,5) 38 (32,5) 5 (17,9)  

Int. alto 37 (25,3) 29 (24,8) 8 (28,6)  

Alto 25 (17,1) 11 (9,4) 14 (50)  

R-IPI 2     

Muito bom 19 (13) 19 (16,2) 0 (0)    <0,001 

Bom 65 (44,5) 59 (50,4) 5 (17,9)  

Ruim 62 (42,5) 39 (33,3) 23 (82,1)  

NCCN 3     

Baixo risco 12 (8,2) 10,3 (12) 0 (0)     <0,001

Int. baixo 52 (35,6) 41,9 (49) 3 (10,7)  

Int. alto 62 (42,5) 41 (48) 13 (46,4)  

Alto 20 (13,7) 6,8 (8) 12 (42,9)  

(1,2,3) dado ignorado em 1 paciente 
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5.4 ORIGEM CELULAR POR IMUNO-HISTOQUÍMICA 

 

Dos 147 pacientes analisados, em 114 (77,5%) foi possível classificar 

o subtipo de LDGCB em CG e não CG por imuno-histoquímica pelo 

algoritmo de Hans. Em 33 (22,5%) casos a aplicação do algoritmo não foi 

possível por ausência ou escassez de material ou por resultado inconclusivo.  

Dos 114 casos revistos, 56/114 (49,1%) foram classificados como 

LDGCB-CG e 58/114 (50,9%) casos como LDGCB-NCG. Na comparação 

entre os grupos pela célula de origem, ter maior idade foi mais comum no 

grupo não CG, com significância estatística (p=0,021), bem como a 

presença de massa bulky foi mais comum no CG (p=0,008). A distribuição 

dos grupos segundo célula de origem por IHC se encontra na Tabela 22. 
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Tabela 22 -  Características clínico-laboratoriais de acordo com o algoritmo 
de Hans 

 
Hans (n/%) Variável Geral (n/%) 

CG Não CG p 

Idade      
Média 58,9 55,4 62 0,021 
18 a 40 anos 17 (11,6) 8 (14,3) 4 (6,9) 0,132 
41 a 60 anos 55 (37,4) 25 (44,6) 20 (34,5)  
>60 anos 75 (51) 23 (41,1) 34 (58,6)  

Sexo     
Feminino 85 (57,8) 29 (51,8) 35 (60,3) 0,450 
Masculino 62 (42,2) 27 (48,2) 23 (39,7)  

ECOG 1     
0 42 (28,8) 20 (36,4) 13 (22,4) 0,335 
1 71 (48,6) 23 (41,8) 34 (58,6)  
2 10 (6,8) 3 (5,5) 4 (6,9)  
3 18 (12,3) 6 (10,9) 6 (10,3)  
4 5 (3,4) 3 (5,5) 1 (1,7)  

Extranodal 2     
Sim 90 (61,6) 32 (58,2) 36 (62,1) 0,704 
Não 56 (38,4) 23 (41,8) 22 (37,9)  

Sintomas B 3     
Não 43 (35) 21 (45,7) 14 (29,2) 0,135 
Sim 80 (65) 25 (54,3) 34 (70,8)  

Estádio 4     
I 13 (8,9) 6 (10,9) 3 (5,2) 0,489 
II 37 (25,3) 11 (20) 17 (29,3)  
III 22 (15,1) 10 (18,2) 8 (13,8)  
IV 74 (50,7) 28 (50,9) 30 (51,7)  

Bulky 5     
Não 68,3 (99) 31 (57,4) 47 (81) 0,008 
Sim 31,7 (46) 23 (42,6) 11 (19)  

DHL     
normal 73 (49,7) 31 (55,4) 28 (48,3) 0,254 
>1 a 2 vezes 50 (34) 19 (33,9) 22 (37,9)  
>2 a 4 vezes 15 (10,2) 3 (5,4) 5 (8,6)  
>4 a 6 vezes 5 (3,4) 0 (0)  3 (5,2)  
>6 a 8 vezes 2 (1,4) 1 (1,8)  0 (0)  
>8 vezes 2 (1,4) 2 (3,6) 0 (0)  

IPI 6     
Baixo risco 41 (28,1) 17 (30,9) 15 (25,9) 0,961 
Int. Baixo 43 (29,5) 16 (29,1) 18 (31)  
Int. Alto 37 (25,3) 14 (25,5) 16 (27,6)  
Alto 25 (17,1) 8 (14,5) 9 (15,5)  

R-IPI 7     
Muito bom 19 (13) 7 (12,7) 8 (13,8) 0,811 
Bom 65 (44,5) 27 (49,1) 25 (43,1)  
Ruim 62 (42,5) 21 (38,2) 25 (43,1)  

NCCN 8     
Baixo risco 12 (8,2) 4 (7,3) 4 (6,9) 0,548 
Int. Baixo 52 (35,6) 24 (43,6) 19 (32,8)  
Int. Alto 62 (42,5) 20 (36,4) 29 (50)  
Alto 20 (13,7) 7 (12,7) 6 (10,3)  

(1,2,4,6,7,8) dado ignorado em 1 paciente; (3) dado ignorado em 24 pacientes; (5) dado ignorado em 2 
pacientes 
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Dos 56/147 (38,4%) pacientes com doença extralinfonodal, 23/56 

(41%) foram classificados em LDGCB-CG e 22/56 (39,3%) casos como 

LDGCB-NCG. Em 11/56 (19,7%) dos casos, esta análise não foi realizada 

por ausência/escassez de material. Em nossa análise, não houve diferença 

significativamente estatística entre a célula de origem e o acometimento 

extralinfonodal (p=0,704), tampouco no acometimento extralinfonodal 

gástrico (p=0,238), local de envolvimento mais frequentemente encontrado.  

Quanto ao risco de óbito, não encontramos diferença estatística entre 

os grupos CG e não CG (P=0235) (Tabela 23). 

 

Tabela 23 -  Classificação IHC e risco de óbito 
 

Óbito (n/%) 
Variável Geral (n/%) 

Não Sim p 

Hans     

CG 56 (49,1) 43 (46,7) 13 (61,9) 0,235 

NCG 58 (50,9) 49 (53,3) 8 (38,1)  
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Quando aplicado o algoritmo de Hans modificado, observou-se 

discordância em apenas dois casos em relação ao algoritmo de Hans 

original, com taxa de concordância de 98,2% entre os dois algoritmos. A 

Tabela 24 evidencia as discordâncias entre os algoritmos de Hans e Hans 

modificado. 

 
Tabela 24 -  Discordância entre os algoritmos de Hans e Hans modificado 
 

Identificação CD10 Bcl6 MUM1 Hans Hans* 

#30 neg neg neg NCG CG 

#142 neg neg neg NCG CG 

* Hans modificado 
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5.5  ESTADIAMENTO CONVENCIONAL VERSUS FUNCIONAL  

 

Ao diagnóstico, 7/147 (4,8%) pacientes não realizaram PET. Dos 

140/147 pacientes com PET disponível, 4/140 (2,85%) não apresentaram 

avidez ao radiomarcador e, em 40/140 (28,6%) pacientes, a PET alterou o 

estadiamento em comparação ao obtido por TC e BMO, com upstaging em 

23/140 (16,5%) e downstaging em 17/140 (12,1%) (Figura 5). Em 31/140 

(22,1%) pacientes, houve mudança no IPI baseada no PET de estadiamento 

e, em 20/140 (14,3%), o tratamento foi modificado.  

 

 

Figura 5 -  Upstaging por PET em paciente com LDGCB gástrico 
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5.5.1  Avaliação de medula óssea  

A BMO foi realizada em 137 (93,2%) pacientes e, em 123/137 (89,8%) 

pacientes, foi considerada negativa para infiltração por linfoma, com 13/137 

(9,5%) casos positivos.  

Dos 140 pacientes que foram avaliados para infiltração de medula 

óssea pelo PET/CT, 102 (72,9%) foram classificados como negativos e 38 

(27,1%) como positivos para infiltração de medula óssea por linfoma.  

A infiltração de medula óssea tanto por PET como por BMO foi 

avaliável em 130 pacientes. Destes, os dois exames conseguiram 

demonstrar infiltração da medula óssea em 37/130 (28,4%) casos. Quando 

analisados de forma isolada, infiltração de MO pela PET foi positiva em 

24/130 (18,4%) pacientes e apenas pela BMO em 3/130 (2,3%) (Figura 6). 

 
 

 

 
Figura 6 -  Distribuição da infiltração de medula óssea pela PET e BMO 

 

BMO e PET  

Avaliáveis 

N = 130 

MO PET Positiva 
N = 34 

MO PET Negativa
N = 96 

BMO positiva 
N = 10 

BMO negativo
N = 24 

BMO negativa 
N = 93 

BMO positiva
N = 3 
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Das 3/130 (2,3%) amostras de medula óssea com infiltração 

detectada apenas pela análise histopatológica, em duas havia 

comprometimento por LNH de baixo grau. No outro caso, embora não 

descrito o tipo de infiltração (descrito como infiltração por células atípicas), 

havia 25% de invasão medular.  

A acurácia do PET/CT na detecção de infiltração medular foi de 

79,2%, com 76,9% e 79,5% de sensibilidade e especificidade, 

respectivamente. A biópsia de medula óssea teve 29,4% e 95,9% de 

sensibilidade e especificidade para invasão medular, respectivamente.  
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5.6  PET ÍNTERIM 

 

A PET ínterim foi avaliável em 111/147 (71,4%) pacientes. Um 

paciente não entrou na análise por perda de seguimento e em 4 o exame 

não foi indicado pela não avidez do radiofármaco observada à PET 

diagnóstica.  

Em 19/147 (12,9%) pacientes o exame não foi realizado por 

problemas logísticos. Em 12/147 (8,2%) casos houve falha de tratamento por 

óbito. As causas de óbito precoce foram sépsis em 8 casos, lise tumoral em 

2, progressão de doença e óbito desconhecido em 2 casos, 

respectivamente.  

Após 2 ciclos de QT, 60/111 (54,1%) pacientes foram considerados 

PET ínterim negativos e 51/111(45,9%) foram considerados positivos.  

Quando comparados de acordo com as características clínico-

laboratoriais, não houve diferenças com significância estatística entre os 

grupos PET ínterim negativo e positivo (Tabela 25). 
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Tabela 25 - Características clínico-laboratoriais de acordo com PET ínterim 
 

PET ínterim (n/%) Variável Geral (n/%) 
Negativa Positiva p 

Idade      
Média 57,3 56,5 58,3 0,512 
18 a 40 anos 15 (13,5) 8 (13,3) 7 (13,7)  
41 a 60 anos 43 (38,7) 27 (45) 16 (31,4)  
>60 anos 53 (47,7) 25 (41,7) 28 (54,9)  

Sexo     
Feminino 61 (55) 35 (58,3) 26 (51) 0,451 
Masculino 50 (45) 25 (41,7) 25 (49)  

ECOG     
0 34 (30,6) 20 (33,3)  14 (27,5)  0,474 
1 57 (51,4) 29 (48,3) 28 (54,9)  
2 8 (7,2) 3 (5) 5 (9,8)  
3 9 (8,1) 5 (8,3) 4 (7,8)  
4 3 (2,7) 3 (5) 0 (0)  

Extranodal1     
Sim 69 (62,7) 41 (69,5) 28 (54,9) 0,166 
Não 41 (37,3) 18 (30,5) 23 (45,1)  

Sintomas B2     
Não 34 (30,6) 21 (35) 13 (25,5) 0,553 
Sim 62 (55,9) 31 (51,7) 31 (60,8)  

Estádio     
I 9 (8,1) 7 (11,7) 2 (3,9) 0,197 
II 31 (27,9) 19 (31,7) 12 (23,5)  
III 14 (12,6) 5 (8,3) 9 (17,6)  
IV 57 (51,4) 29 (48,3) 28 (54,9)  

Bulky     
Não 76 (68,5) 40 (66,7) 36 (70,6) 0,687 
Sim 35 (31,5) 20 (33,3) 15 (29,4)  

DHL     
Normal 58 (52,3) 30 (50)  28 (54,9) 0,148 
>1 a 2 vezes 39 (35,1) 25 (41,7) 14 (27,5)  
>2 a 4 vezes 9 (8,1) 2 (3,3) 7 (13,7)  
>4 a 6 vezes 4 (3,6) 2 (3,3) 2 (3,9)  
>6 a 8 vezes 1 (0,9) 1 (1,7) 0 (0)  
>8 vezes 0 (0) 0 (0) 0 (0)  

IPI     
Baixo risco 35 (31,5) 22 (36,7) 13 (25,5) 0,405 
Int. baixo 33 (29,7) 16 (26,7) 17 (33,3)  
Int. alto 27 (24,3) 12 (20) 15 (29,4)  
Alto 16 (14,4) 10 (16,7) 6 (11,8)  

R-IPI     
Muito bom 17 (15,3) 12 (20) 5 (9,8) 0,321 
Bom 51 (45,9) 27 (45) 24 (47,1)  
Ruim 43 (38,7) 21 (35) 22 (43,1)  

NCCN     
Baixo risco 10 (9) 7 (11,7) 3 (5,9) 0,468 
Int. baixo 43 (38,7) 25 (41,7) 18 (35,3)  
Int. alto 48 (43,2) 21 (35) 27 (52,9)  
Alto 10 (9) 7 (11,7) 3 (5,9)  

(1) dado ignorado em 1 paciente; (2) dado ignorado em 15 pacientes 
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Quanto ao risco de óbito, ter PET ínterim positiva demonstrou 

tendência estatística no risco de evoluir para óbito (p=0,08). A Tabela 26 

mostra o PET ínterim e o risco de óbito. 

 

Tabela 26 - PET ínterim e risco de óbito 
 

PET ínterim (n/%) 
Variável Geral (n/%) 

Negativa Positiva  p 

ÓBITO     

Negativo 91 (82) 53 (88,3) 38 (74,5) 0,082 

Positivo 20 (18) 7 (11,7) 13 (35,5)  
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5.7  RESPOSTA AO TRATAMENTO DE PRIMEIRA LINHA 

 

Dos 147 pacientes do estudo, 130/147 (88,4%) concluíram o 

tratamento de primeira linha. Houve 15/147 (10,2%) óbitos e 2/147 (1,4%) 

perdas de seguimento. A principal causa de óbito foi sépsis 10/15 (66,6%), 

seguida de síndrome de lise tumoral em 2/15 (13,3%) casos. Resposta 

completa foi atingida em 102/147 (69,4%) pacientes e 27/147 (18,3%) casos 

tiveram RP (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 -  Taxa de resposta ao tratamento de primeira linha 
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5.7.1  Análise univariada e multivariada para obtenção de 

resposta completa ao tratamento de primeira linha 

A análise univariada de todas as variáveis prognósticas avaliadas 

para a obtenção de RC demonstrou que DHL normal (p=0,018), estádio 

precoce I+II (p=0,006), IPI de risco baixo e IB (p=0,015), R-IPI muito bom 

(p<0,001) e PET ínterim negativa estiveram associados a maior taxa de RC. 

Na análise multivariada, a idade (p=0,046), a DHL normal (p=0,004) e a PET 

ínterim negativa (p=0,001) foram variáveis significativamente associadas a 

maior probabilidade de obter RC. 
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5.8 CURVAS DE SOBREVIDA 

 

5.8.1  Curvas de sobrevida global e de sobrevida livre de 

progressão 

5.8.1.1  Curvas de sobrevida global e sobrevida livre de 

progressão de toda a coorte 

A mediana de acompanhamento de toda a coorte foi de 42,8 meses 

(mínima de 0,6 e máxima de 71,2 meses), com probabilidade de SG em 48 

meses de 73,8%. A probabilidade de SLP em 30 meses foi de 84,3%. As 

curvas de Kaplan Meier estão representadas na Figura 7.  

   

Figura 7 -  Curva de sobrevida global e sobrevida livre de progressão 
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5.8.1.2  Curvas de sobrevida global e sobrevida livre de 

progressão pelo IPI 

Na estratificação de risco pelo IPI, com mediana de acompanhamento 

de 42,8 meses (mínima de 0,6 e máxima de 71,2 meses), a probabilidade de 

SG em 48 meses para o grupo de baixo risco (agrupados baixo risco + 

intermediário baixo) foi de 85,9%. O grupo de alto risco (intermediário alto + 

alto risco) teve SG de 59,2, com diferença estatística (p<0,001). A 

probabilidade de SLP em 30 meses para o grupo de baixo risco foi de 88,5% 

e de 75,4% para o grupo de alto risco, com diferença estatística (p=0,03). As 

curvas de Kaplan Meier estão representadas na Figura 8.  

 

 

Figura 8 -  Curva de sobrevida global e sobrevida livre de progressão pelo 
IPI 
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5.8.1.3  Curvas de sobrevida global e sobrevida livre de 

progressão pelo R-IPI  

Na estratificação de risco pelo R-IPI, com mediana de 

acompanhamento de 41,5 meses (mínima de 0,6 e máxima de 71,2 meses), 

a probabilidade de SG em 48 meses para os grupos muito bom, bom e ruim 

foi de 100%, 83,2% e 57,5%, respectivamente, com diferença estatística 

(p<0,001). A probabilidade de SLP em 30 meses para os grupos muito bom, 

bom e ruim foi de 94,4%, 86,8% e 75%, respectivamente, sem significância 

estatística (p=0,06). As curvas de Kaplan Meier estão representadas na 

Figura 9.  

 

 

Figura 9 -  Curva de sobrevida global e sobrevida livre de progressão pelo 
R-IPI 
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5.8.1.4  Curvas de sobrevida global e sobrevida livre de 

progressão pelo NCCN  

Na estratificação de risco pelo NCCN, com mediana de 

acompanhamento de 42,8 meses (mínima de 0,6 e máxima de 71,2 meses), 

a probabilidade de SG em 48 meses para os grupos baixo, intermediário 

baixo, intermediário alto e alto risco foi de 100%, 91,5%, 68,4% e 35%, 

respectivamente, com diferença estatística (p<0,001). A probabilidade de 

SLP em 30 meses para os grupos baixo, intermediário baixo, intermediário 

alto e alto risco foi de 100%, 87%, 78% e 73%, respectivamente, sem 

diferença estatística (p=0,16). As curvas de Kaplan Meier estão 

representadas na Figura 10.  

 

 

Figura 10 -  Curva de sobrevida global e sobrevida livre de progressão pelo 
NCCN 
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5.8.1.5  Curvas de sobrevida global e sobrevida livre de 

progressão pelo Hans  

Na estratificação de risco pela célula de origem, com mediana de 

acompanhamento de 42,8 meses (mínima de 0,6 e máxima de 71,2 meses), 

a probabilidade de SG em 48 meses para o grupo CG foi de 74,1%. O grupo 

não CG teve SG de 78,2%, sem diferença estatística (p=0,86). A 

probabilidade de SLP em 30 meses para o grupo CG foi de 85%. O grupo 

não CG teve SLP de 82%, sem diferença estatística (p=0,76). As curvas de 

Kaplan Meier estão representadas na Figura 11.  

 

  

Figura 11 -  Curva de sobrevida global e sobrevida livre de progressão pelo 
HANS 
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5.8.1.6  Curvas de sobrevida global e sobrevida livre de 

progressão pela PET ínterim  

Na estratificação de risco pela PET ínterim, com mediana de 

acompanhamento de 42,8 meses (mínima de 0,6 e máxima de 71,2 meses), 

a probabilidade de SG em 48 meses para o grupo PET ínterim negativo foi 

de 89,3%. O grupo PET ínterim positivo teve SG de 77,5%, com diferença 

estatística (p=0,04). A probabilidade de SLP em 30 meses para o grupo PET 

ínterim negativo e positivo foi de 87,7% e 81,2%, respectivamente, sem 

diferença estatística (p=0,45). As curvas de Kaplan Meier estão 

representadas na Figura 12.  

 

   

Figura 12 –  Curva de sobrevida global e sobrevida livre de progressão pela 
PET ínterim  
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5.8.2  Análise univariada e multivariada para sobrevida global 

e sobrevida livre de progressão 

A análise univariada de todas as variáveis prognósticas avaliadas 

para a SG demonstrou que a idade inferior a 60 anos (p<0,001), DHL normal 

p<0,001), ECOG ≤1 (p<0,001), IPI de baixo risco e IB (p<0,001), R-IPI muito 

bom (p<0,001), NCCN de baixo risco (p<0,001) e PET ínterim negativa 

(p=0,04) estiveram associadas a maior SG. Na análise multivariada, a PET 

ínterim negativa (0,049) e a ausência de bulky (p=0,049) foram variáveis 

significativamente associadas a maior SG. 

A análise univariada de todas as variáveis prognósticas avaliadas 

para a SLP demonstrou que o sexo feminino (p=0,024) e a DHL normal 

(p=0,024) estiveram associadas a maior SLP. Na análise multivariada, o 

sexo feminino (p=0,024) e a DHL normal (p=0,024) estiveram associadas a 

maior SLP.  
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5.9  ANÁLISE DE SUBGRUPOS DOS FATORES DE 

PROGNÓSTICO 

 

5.9.1  Curvas de sobrevida global e sobrevida livre de 

progressão do IPI versus célula de origem  

Na análise do subgrupo do IPI versus célula de origem, no subgrupo 

de IPI baixo risco (baixo risco + intermediário baixo), com mediana de 

acompanhamento de 47,1 meses (mínima de 5,2 e máxima de 71,2 meses), 

a probabilidade de SG em 48 meses foi de 86,9% no grupo CG e de 90,3% 

no grupo não CG, sem diferença estatística (p=0,86). No subgrupo de IPI de 

alto risco (intermediário alto + alto risco), a probabilidade de SG foi de 59,1% 

no grupo CG e de 62,5% no grupo não CG, sem diferença estatística 

(p=0,82). As curvas de Kaplan Meier estão representadas na Figura 13.  

 

  

Figura 13 -  Curva de sobrevida global do subgrupo de IPI versus Hans 
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A probabilidade de SLP em 30 meses no subgrupo de IPI baixo risco 

foi de 90% no grupo CG e de 90,4% no grupo não centro germinativo, sem 

diferença estatística (p=0,93). No subgrupo de IPI de alto risco, a 

probabilidade de SLP foi de 78% no grupo CG e de 71,5% no grupo não CG, 

sem diferença estatística (p=0,76). As curvas de Kaplan Meier estão 

representadas na Figura 14.  

 

  

Figura 14 -  Curva de sobrevida livre de progressão do subgrupo de IPI 
versus Hans 
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5.9.2  Curvas de sobrevida global e sobrevida livre de 

progressão do IPI versus PET ínterim 

Na análise do subgrupo do IPI versus PET ínterim, no subgrupo de IPI 

baixo risco (baixo risco + intermediário baixo), com mediana de 

acompanhamento de 46,8 meses (mínima de 5,2 e máxima de 71,2 meses), 

a probabilidade de SG em 48 meses foi de 94,2% no grupo PET ínterim 

negativo e de 79% no grupo PET ínterim positivo, com diferença estatística 

(p=0,02). No subgrupo de IPI de alto risco (intermediário alto + alto risco), a 

probabilidade de SG foi de 81,3% no grupo PET ínterim negativo e de 76,2% 

no grupo PET ínterim positivo, sem diferença estatística (p=0,58). As curvas 

de Kaplan Meier estão representadas na Figura 15.  

 

    

Figura 15 -  Curva de sobrevida global do subgrupo de IPI versus PET 
ínterim 

 

  

 

94,2% 

79% 

81,3%

76,2%



Resultados  

   
 

101

A probabilidade de SLP em 30 meses no subgrupo de IPI baixo risco 

foi de 100% no grupo CG e de 79% no grupo não centro germinativo, sem 

diferença estatística (p=0,35). No subgrupo de IPI de alto risco, a 

probabilidade de SLP foi de 75% no grupo CG e de 75,9% no grupo não CG, 

sem diferença estatística (p=0,99). As curvas de Kaplan Meier estão 

representadas na Figura 16.  

 

    

Figura 16 -  Curva de sobrevida livre de progressão do subgrupo de IPI 
versus PET ínterim 
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5.9.3  Curvas de sobrevida global e sobrevida livre de 

progressão da célula de origem e PET ínterim 

Na análise do subgrupo da célula de origem versus PET ínterim, no 

subgrupo CG, com mediana de acompanhamento de 41,5 meses (mínima 

de 0,6 e máxima de 71,1 meses), a probabilidade de SG em 48 meses foi de 

100% no grupo PET ínterim negativo e de 61,2% no grupo PET ínterim 

positivo, com diferença estatística (p=0,002). No subgrupo não CG, a 

probabilidade de SG foi de 88,3% no grupo PET ínterim negativo e de 83,5% 

no grupo PET ínterim positivo, sem diferença estatística (p=0,12). As curvas 

de Kaplan Meier estão representadas na Figura 17.  

 

   

Figura 17 -  Curva de sobrevida global do subgrupo célula de origem e PET 
ínterim  
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A probabilidade de SLP em 30 meses no subgrupo CG e PET ínterim 

negativo foi de 100% e de 60,3% no grupo PET positivo, com diferença 

estatística (p=0,001). No subgrupo não CG, a probabilidade de SLP G foi de 

82,9% no grupo PET ínterim negativo e de 89,2% no grupo PET ínterim 

positivo, sem diferença estatística (p=0,57). As curvas de Kaplan Meier 

estão representadas na Figura 18.  

 

   

Figura 18 -  Curva de SLP do subgrupo célula de origem e PET ínterim  
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O LDGCB é o linfoma mais comum em nosso centro. De aspecto 

heterogêneo na apresentação clínica, identificar grupos prognósticos 

distintos e suas correspondentes respostas ao tratamento é de extremo 

interesse, principalmente na identificação de pacientes com menor risco de 

cura. Idealmente, esses fatores prognósticos que servem como parâmetros 

confiáveis na predição de sobrevida deveriam ser capazes de identificar, de 

forma menos subjetiva, possíveis candidatos ou não a terapias 

individualizadas, mais ou menos agressivas.  

Com a incorporação do rituximabe à quimioterapia e o surgimento de 

novas tecnologias na avaliação de resposta ao tratamento nos linfomas, 

revisitar antigos fatores prognósticos e aplicar novos modelos é essencial, 

especialmente no subtipo mais comum de LNH em nosso meio. Assim, a 

fundamentação deste trabalho permeia fatores prognósticos clínicos, 

relacionados ao tratamento, bem como fatores biológicos, a fim de avaliar se 

eles devem ser incorporados à rotina da prática clínica. 

O diagnóstico de LNH é mais comum em pessoas dos 65 aos 74 anos 

de idade (SEER, 2014). Em nossa casuística, embora a mediana de idade 

tenha sido menor (58,9 anos), alguns estudos clássicos demonstram dados 

semelhantes, inclusive com a variável idade estando relacionada ao 

desfecho desses pacientes (Shipp et al., 1993; Sehn et al., 2007). Estudo 

mais recente que utilizou o banco de dados do NCCN também demonstrou 
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mediana de idade inferior, de 57 anos, à semelhança dos nossos casos 

(Zhou et al., 2014). No mesmo estudo, Zhou demonstrou que o efeito da 

idade na sobrevida desses pacientes não deve ser apenas dicotomizado, 

visto que a idade avançada está associada a maior risco. De forma 

interessante, observamos em nossa coorte que o risco de óbito relacionado 

à idade foi estatisticamente significativo em paciente com média de idade de 

67,9 anos, sendo que apenas 17/147 (11,56%) dos nossos pacientes tinha 

idade superior a 75 anos.   

Clinicamente, diferente do encontrado na literatura, observamos em 

nosso meio um predomínio de acometimento por LNH no sexo feminino. 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, 

na distribuição da população segundo faixa etária, a população feminina 

acima de 50 anos é mais representativa do que a masculina, bem como a 

procura ao atendimento médico é maior nas mulheres mais idosas, o que 

poderia explicar nosso achado (IBGE, 2014). 

Em nossa casuística, 22,6% dos pacientes tinham performance status 

≥ 2, resultado mais semelhante à população estudada no IPI do NCCN. 

Observamos também maior risco de óbito nos pacientes com ECOG ≥ 3 

(p=0,001), diferente dos estudos originais, com ECOG ≥ 2 afetando de forma 

adversa a sobrevida global (Shipp et al., 1993; Zhou et al., 2014). 

Observamos 38,3% de envolvimento extranodal em nosso estudo. Na 

literatura, a frequência de doença extralinfonodal primária é de 25% a 35%, 

mas com diferenças geográficas bastante significativas: 24% nos Estados 

Unidos da América, 37% na Dinamarca, 48% na Itália e, embora não 
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tenhamos estudos no Brasil, parece haver maior envolvimento 

extralinfonodal em países em desenvolvimento (Banfi et al., 1968; Freeman 

et al., 1971; D’Amore et al., 1991; Cavalli, 1997). Dos sítios extralinfonodais, 

o estômago, local extralinfonodal mais comumente envolvido, também foi o 

sítio mais frequente em nossa casuística (Freeman, 1972; Ghimire et al., 

2011) 

Em nosso estudo, os dois casos com envolvimento testicular tiveram 

desfecho fatal, com significância estatística na avaliação desta topografia 

extralinfonodal e risco de óbito (p=0,043). Uma das amostras avaliada 

quanto à célula de origem por IHC demonstrou tratar-se do subtipo célula B 

ativada, à semelhança da literatura (Li et al., 2010).  

A presença de sintomas B, mais comum em nossos pacientes, pode 

refletir o retardo na chegada do paciente ao serviço terciário de tratamento. 

Apesar de já estar incorporado à rotina de anamnese e ter sido no passado 

relacionado a pior desfecho, não demonstrou impactar em nossa casuística, 

à semelhança do estudo do IPI, no qual foi excluído como variável 

prognóstica clinicamente significativa (Shipp et al., 1993). Tampouco 

impactou na sobrevida global na recente publicação do IPI do NCCN (Zhou 

et al., 2014). Possivelmente, sua importância atual seja mais diagnóstica do 

que prognóstica, bem como no monitoramento de pacientes em remissão, já 

que a maioria dos casos de recidiva é diagnosticada na história clínica (El-

Galaly et al., 2014). Ademais, a recomendação atual é a de exclusão dos 

sufixos “A” e “B” para os pacientes assintomáticos e sintomáticos, 

respectivamente (Cheson et al., 2014). 
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Encontramos estádio avançado de doença em 65,8% dos nossos 

pacientes, valor igual ao encontrado na coorte do estudo do IPI (66%) (Shipp 

et al., 1993). Dados mais atuais, como os encontrados no IPI NCCN, 

demonstraram estadiamento mais avançado com menor frequência (55% e 

59% dos casos) (Zhou et al., 2014). O achado de estádios avançados no 

estudo original do IPI pode ser explicado pela miscelânea de tipos 

histológicos de LNH no estudo do IPI, muitos com doença estádio IV por 

características inerentes ao LNH (linfoma de células do manto e de 

imunofenótipo T). Embora na publicação mais atual do NCCN doença 

avançada seja encontrada em proporção um pouco menor e os autores não 

façam referência ao exame de imagem utilizado no estadiamento, como 

adotamos o estadiamento baseado em exame funcional, doença mais 

avançada pode ser explicada pela maior sensibilidade do exame quando 

comparado ao estadiamento tomográfico (Moog et al., 1997; 1998a; 1998b). 

Além disso, em nosso serviço, observamos que, desde o início dos sintomas 

até o tratamento do LDGCB, o paciente leva em média 8,8 meses para 

chegar ao especialista, o que pode também contribuir para o achado de 

maior número de casos em estádios mais avançados (Xavier et al., 2014). 

Da mesma forma, a maior frequência de doença bulky em nosso 

estudo possivelmente reproduz a falta de acesso rápido ao serviço de onco-

hematologia. Em nossa análise, a presença de massa tumoral ≥10 cm 

demonstrou tendência estatística para risco de óbito (p=0,075). Outros 

autores demonstraram, tanto na era pré-rituximabe como em pacientes 

tratados com imunoterapia, que a presença de massa tumoral volumosa 
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estava associada a menor chance de resposta (Wilder et al., 2001; Gaudio et 

al., 2011).  

Com relação ao DHL, outra variável utilizada na construção do IPI, 

observamos o mesmo resultado em nossa coorte quando comparado ao IPI 

do NCCN, que incluiu apenas LDGCB. Ademais, em nossa análise, ter DHL 

normal diminuía o risco de óbito de forma estatística (p=0,012) e, de forma 

interessante, quando dividimos o DHL em diferentes categorias (de normal 

até aumentado >8 vezes), ter DHL aumentado de 2 a 4 vezes aumentava o 

risco de óbito de forma significativa (p<0,001). No estudo original do IPI, o 

valor preditivo de sobrevida do DHL foi de 1,2 vez o valor normal. Porém, na 

publicação do IPI do NNCN, o valor de DHL atingiu um plateau em 3 vezes 

acima do normal, com consequente divisão em três categoriais distintas: 

normal, >1 a 3 e >3 (Shipp et al., 1993; Zhou et al., 2014). 

A distribuição da nossa coorte quando comparada à publicação 

original do IPI em baixo risco (28,1% versus 35%), intermediário baixo 

(29,5% versus 27%), intermediário alto (25,3% versus 22%) e alto risco 

(17,1% versus 16%), demonstrou resultado semelhante, assim como quando 

comparados com o estudo do R-IPI em muito bom (13% versus 10%), bom 

(45% versus 44,5%) e ruim (45% versus 42,5%) (Shipp et al., 1993; Sehn et 

al., 2007). Porém, na análise do IPI do NCCN, nossa população se 

assemelhou mais ao grupo controle canadense (Tabela 27). 
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Tabela 27 -  Comparação dos grupos pelo IPI do NCCN 
 

 ICESP NCCN BCCA 

BAIXO 8,2% 19% 12% 

INTERMEDIÁRIO BAIXO 35,6% 42% 37% 

INTERMEDIÁRIO ALTO 42,5% 31% 37% 

ALTO 13,7% 8% 14% 

 

Quando avaliados para o risco de óbito, pacientes com IPI de baixo 

risco, R-IPI muito bom e bom, e IPI do NCCN de baixo risco apresentaram 

menor risco de óbito, com significância estatística (p<0,001). Porém, IPI de 

alto risco, R-IPI ruim, e NCCN de alto risco foram associados a maior risco 

de óbito com significância estatística (p<0,001). 

Em nosso estudo, aplicamos o algoritmo IHC de Hans em 114 

(77,5%) amostras e obtivemos igual distribuição entre os dois grupos (49,1% 

CG versus 50,9% não CG). Embora com resultado muito semelhante à 

casuística do Consórcio Internacional de Estudos do LDGCB R-CHOP, que 

avaliou pacientes americanos, europeus e asiáticos, parece haver 

predomínio no subtipo CG no ocidente, em detrimento ao fenótipo não CG 

em asiáticos (Hans et al., 2004; Nyman et al., 2007; Meyer et al., 2011; Visco 

et al., 2012, Hwang et al., 2014). De etnia heterogênea e ausência de dados 

avaliando a célula de origem em nossa população, nosso achado precisa ser 

confirmado por outros grupos.   

Também observamos idade mais avançada no grupo não CG, com 

significância estatística (p=0,021). Em 2002, Rosenwald observou número 
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maior de pacientes acima de 60 anos no grupo não CG, e Thumberg, em 

carta ao editor, também demonstrou que o número de pacientes agrupados 

como não CG aumenta de forma estatisticamente significativa com o 

avançar da idade, dado este que deve ser considerado em estudos clínicos 

que selecionam pacientes por idade (Rosenwald et al., 2002; Thumberg et 

al., 2012). De forma curiosa, observamos maior presença de doença bulky 

nos pacientes no grupo CG, com p estatístico (p=0,008). Entretanto, mesmo 

com a presença bulky sendo considerada fator adverso nos pacientes com 

LDGCB, não encontramos em outras casuísticas menção a este dado 

clínico, o que poderia pelo menos em parte explicar a ausência de impacto 

no risco de óbito e de sobrevida entre os grupos CG e não CG em nossa 

casuística.  

Por razões práticas e em razão da baixa reprodutibilidade com o anti-

Bcl6, aplicamos o algoritmo de Hans modificado e obtivemos excelente taxa 

de concordância com o Hans original (98,2%), à semelhança do observado 

na literatura, o que pode tornar a aplicação do algoritmo mais exequível na 

prática diária (Meyer et al., 2011).  

Seguramente, desde a era tomográfica, a introdução da PET/CT foi o 

maior avanço na avaliação dos linfomas por métodos de imagem. Com 

140/147 pacientes com PET avaliável ao diagnóstico, em 4 casos (2,85%) 

não observamos avidez pela 18F-fluorodeoxiglicose. Este dado é consistente 

com a literatura mundial, o que o torna, junto com a intenção curativa, um 

dos mais interessantes modelos de neoplasia maligna para a aplicação do 

PET/CT.  



Discussão  

   
 

112

Com maior sensibilidade e especificidade quando comparado a CT, 

obtivemos mudança de estadiamento e de tratamento em 15% dos casos, à 

semelhança da literatura internacional. Felizmente, seu uso foi incorporado 

ao SUS desde o ano passado, após recomendação pela Comissão Nacional 

de Incorporação de Tecnologias (CONITEC) (Moog, 1997; 1998a; 1998b; 

Diário Oficial da União, 2014). 

De forma interessante, o PET/CT demonstrou sensibilidade muito 

superior à BMO (76,9% versus 29,4%) na avaliação de infiltração medular, 

não tendo diagnosticado apenas 3/130 (2,3%) casos de invasão medular.  

Embora não tenha sido o escopo do trabalho, quando olhamos para o tipo 

de infiltração, das três amostras não diagnosticadas pela PET/CT, em duas 

a medula óssea tinha infiltração discordante (linfoma de baixo grau). Na 

outra amostra, a medula demonstrava invasão por 25% de células atípicas.  

Em análise retrospectiva, avaliando a infiltração de medula óssea por 

linfoma concordante versus discordante, Sehn demonstrou que apenas a 

histologia concordante impactava de forma estatisticamente significativa na 

SG, mantendo-se, na análise multivariada, como variável independente de 

menor SLP (p<0,001) e SG (p=0,007) (Sehn et al., 2011). Em recente 

publicação que avaliou a infiltração de medula óssea por PET/CT e BMO em 

130 pacientes de forma retrospectiva, com demonstração de excelente 

acurácia da PET/CT na infiltração de MO, os pacientes que tinham estádio 

avançado (IV) documentado por BMO tiveram desfecho pior, com 

significância estatística, quando comparados aos pacientes com estádio IV 

documentados por invasão medular apenas à PET/CT, ou mesmo quando 
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comparados ao estádio avançado IV não por invasão medular. Neste estudo, 

os autores sugerem que o pior desfecho observado nos casos com invasão 

de MO pela BMO se deve, provavelmente, à grande extensão de doença, e 

que talvez a BMO seja mais indicada em pacientes com captação medular 

difusa pelo FDG, sem outros fatores de alto risco, a fim de descartar medula 

reacional, por exemplo (Khan et al., 2013). Neste estudo, com casuística 

muito semelhante à nossa coorte, a BMO só foi positiva para infiltração em 

2/130 (1,53%) (2 falsos negativos pela PET/CT), contra 3/130 (2,3%) em 

nossa análise.   

Da publicação que resultou o Consenso da Conferência Internacional 

do Grupo de Trabalho de Imagens em Linfomas Malignos, Barrington afirma 

que, mesmo com a alta sensibilidade na detecção de infiltração por LDGCB, 

a PET/CT pode não diagnosticar doença com pequeno volume de 

envolvimento (<20%) e histologia discordante, exatamente como nossos 

achados (25% de infiltração em um dos casos).  

Hoje, em razão da maior sensibilidade da PET/CT sobre a BMO, a 

recomendação da Classificação de Lugano é de que a BMO não seja 

realizada ao estadiamento de pacientes com LDGCB que realizam PET/CT. 

Como raramente casos com doença precoce têm medula invadida e aqueles 

pacientes com doença avançada terão PET/CT positiva ou terão estádio IV 

por doença sistêmica, a BMO seria indicada apenas se a identificação de 

medula discordante fosse necessária em um estudo clínico, ou ainda se 

esse achado mudasse o tratamento (Cheson et al., 2014). Em nosso centro, 
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a realização de BMO em LDGCB foi abandonada com a publicação dessa 

recomendação. 

Com PET ínterim avaliável em 111/147 (71,4%) dos nossos 

pacientes, não observamos diferenças nos achados clínico-laboratoriais com 

significância estatística entre os grupos PET ínterim negativo e positivo e 

apenas uma tendência estatística no risco de óbito, maior para o grupo PET 

ínterim positivo (p=0,08). 

Com 87,7% de resposta global (RC+RP), a análise univariada para 

obtenção de resposta completa demonstrou que DHL normal, estádio 

precoce, IPI B + IB, R-IPI MB e PET ínterim negativa foram associados, com 

significância estatística, a maior taxa de RC. Na análise multivariada, idade, 

DHL normal e PET ínterim negativa foram fatores prognósticos 

independentes para obtenção de RC. Assim, exceto pelo PET ínterim, 

observamos a importância de algumas variáveis clínicas que compõem o IPI 

e do próprio índice na identificação deste grupo.  

Nossa casuística na era R-CHOP demonstrou SG em 48 meses de 

73,8% para toda a coorte e SLP de 84,3% em 30 meses. Em estudo recente 

Fase III realizado no Reino Unido, que selecionou pacientes com diagnóstico 

de LDGCB de 119 centros e randomizou em R-CHOP 21 ou R-CHOP 14, 

com mediana de seguimento de 46 meses, a SG para o grupo R-CHOP 21 

foi de 80,8%, com SLP de 74,8% (Cunningham et al., 2013). Embora todos 

os estádios clínicos tenham sido selecionados na análise, ECOG ≥ 3 era 

critério de exclusão, o que dificulta a comparação dos estudos clínicos com a 

nossa amostra, na qual a inclusão dos pacientes foi feita de forma 
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consecutiva, representando a rotina clínica diária de um serviço público de 

saúde, a despeito do performance status.  

Em nosso centro, a aplicação do IPI demonstrou significância 

estatística para SG na análise dos grupos de baixo risco (85,9%) e alto risco 

(59,2) (p<0,001). Na compilação dos estudos MinT, RICOVER-60 e 

megaCHOEP, que validou a relevância do prognóstico do IPI na era 

rituximabe, observamos com entusiasmo que, apesar da casuística mais 

seleta e de tratamentos mais agressivos do que em nossa amostra, nossas 

curvas de sobrevida global, quando separadas pelo IPI, se assemelham às 

destes estudos clínicos (0,1,2 pontos de IPI=85,9%; 3,4,5 pontos=59,2% 

versus 0,1 ponto de IPI=91,4%; 2 pontos=80,9%; 3 pontos=65,1%; 4,5 

pontos=59% na análise de Ziepert). 

Assim como Sehn et al., observamos diferença com significância 

estatística entre os diferentes grupos de risco pelo R-IPI (p<0,001). 

Comparada à coorte canadense, semelhante à nossa na distribuição do R-

IPI, obtivemos melhores taxas de SG em 48 meses para o grupo muito bom 

(100% versus 94%), bom (83,2% versus 80%) e ruim (57,5% versus 53%). 

Também observamos melhores resultados em termos de SLP, no grupo bom 

e ruim, mas com seguimento inferior (30 meses versus 48 meses).  

Estimulante foi aplicar um novo índice de prognóstico clínico, o IPI do 

NCCN, e observar que em nossa análise ele foi capaz de, além de 

estratificar os pacientes em diferentes grupos de risco com significância 

estatística (p<0,001), identificar, na era rituximabe, um grupo ruim, de mau 

prognóstico, com SG inferior a 50% (35% em nossa análise), grupo não mais 
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identificável pelo IPI e R-IPI.  Zhou et al. encontraram, no estudo original, 

33% e 38% de SG nas coortes do NCCN e britânicas, respectivamente 

(Zhou et al., 2014).  

Em nossa casuística, não observamos diferença em termos de SG e 

SLP de acordo com a célula de origem pelo algoritmo de Hans. Optamos por 

avaliar este algoritmo imuno-histoquímico principalmente por ser um dois 

mais utilizados na literatura e na seleção de pacientes em pesquisa clínica, e 

possibilidade de adoção na prática clínica. Além disso, com a remoção do 

anti bcl6, marcador de mais difícil reprodutibilidade, a proposta do algoritmo 

de Hans modificado seria ainda mais plausível. Uma possível explicação 

para a célula de origem não impactar em nosso centro seria a não 

uniformidade no tratamento utilizado comparando as coortes (CHOP no 

Hans original e R-CHOP em nossa casuística) e a possibilidade do 

rituximabe anular o poder preditivo da célula de origem obtido por IHC. Com 

populações distintas, também observamos em nossa amostra mais 

pacientes com estádio avançado (65,8% versus 49%) e IPI de alto risco 

(42,4% versus 34%), embora sem significância estatística entre a célula de 

origem. Ademais, outros autores também não conseguiram reproduzir os 

resultados de Hans em pacientes tratados com imunoterapia associada à QT 

(Nyman et al., 2007; Ott et al., 2010; Gutiérrez-Garcia et al., 2011; Castillo et 

al., 2012). À semelhança do nosso achado, Nyman et al. demonstraram que 

apenas o IPI teve impacto prognóstico no grupo tratado com R-CHOP 

(Nyman et al., 2007).  
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Demonstrando controvérsia e corroborando a relevância do nosso 

estudo, alguns autores demonstraram que, com alta concordância entre os 

achados obtidos por GEP, a aplicação do algoritmo IHC foi capaz de 

predizer o desfecho em uma população de pacientes tratados na era R-

CHOP (Meyer et al., 2011; Visco et al., 2012). 

Outra explicação para a não significância da célula de origem em 

nossa amostra pode estar no fato de que o trabalho publicado pelo 

Consórcio de Biomarcadores de Linfoma de Lunenburg, que explorou em 

laboratórios de referência com expertise em hematopatologia técnicas de 

coloração de marcadores imuno-histoquímicos, incluindo o CD10, bcl6 e 

MUM1, bem como o percentual de concordância entre observadores e a 

reprodutibilidade dos escores, observou-se que, à exceção do CD10, CD20 

e HLA-DR, houve pouca concordância nos resultados encontrados pelos 

patologistas, especialmente para o bcl6 (de Jong et al., 2007).  

De atual interesse e que também poderia contribuir para nossos 

resultados seria a possibilidade de que, no grupo CG, existam casos double 

hit (DH), ou seja, com rearranjo dos genes myc e bcl2, visto que a maioria 

dos DH ocorre no subtipo CG. Esses linfomas, embora morfologicamente se 

assemelhem ao linfoma de Burkitt, podem ser indistinguíveis do LDGCB em 

bases puramente morfológicas. Além disso, o índice de proliferação avaliado 

pelo ki67 também parece não ser capaz de identificar esses linfomas mais 

agressivos (Tomita et al., 2009; Johnson et al., 2012).  

Na tentativa de mimetizar as técnicas citogéneticas, a utilização de 

anticorpos anti myc por IHC tem sido estudada e, de forma motivacional, tem 
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demonstrado resultados interessantes. A expressão isolada do myc por IHC 

não impacta na sobrevida mas, quando associada ao bcl2, os chamados 

double-expressor (DE) impactam de forma significantemente estatística nas 

taxas de resposta, SG e SLP. Embora mais comum no subtipo não CG, os 

DE mantiveram impacto prognóstico na análise multivariada independente 

do IPI e da célula de origem (Green et al., 2012). 

Embora tenhamos observado diferença em termos de SG na 

estratificação de risco pela PET ínterim (SG 89,3% PETi– versus SG 77,5% 

PETi+) (p=0,04), na SLP obtivemos, além de curvas muito semelhantes 

entre os grupos (87,7% e 81,2%), resultados muito bons e incapazes de 

identificar um grupo ruim, mesmo no grupo PET ínterim positivo. 

Possivelmente, esses pacientes que são respondedores mais lentos ainda 

se beneficiam da complementação da exposição da antraciclina após os dois 

ciclos de R-CHOP, visto que, olhando para esses casos, observamos que, 

dos 51/111 (45,9%) PETi positivos, mais da metade 26/51(51%) se tornará 

PET final negativo após o tratamento, em um estudo não baseado em 

terapia risco adaptada. Assim, embora com significância estatística para SG, 

questionamos a significância clínica desses resultados.   

Outro achado interessante em nosso estudo foi obtido com a revisão 

centralizada das imagens do PETi aplicando os critérios de Deauville (escala 

de 5 pontos) (Cashen et al., 2011; Barrington et al., 2014). Na avaliação de 

resposta precoce, como o tratamento ainda está incompleto, a 

recomendação atual é a de que não se aplique a escala visual, com 

dicotomização dos pacientes em negativos ou positivos. Dessa forma, 
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considerando os escores 1, 2 e 3 como negativos ao PETi, observamos um 

refinamento na avaliação precoce, com 45,9% dos casos sendo 

considerados PETi positivos, contra 68,6% na análise pregressa. Outra 

possível explicação para o bom desfecho dos pacientes PETi positivos é a 

presença de falsos positivos. Captações não malignas em processos 

inflamatórios inespecíficos, doenças granulomatosas, necrose, gordura 

marrom e administração de fator de crescimento já foram descritas 

(Belakhlef et al., 2008; Han et al., 2009; Joshi et al., 2012; Feio et al., 2013). 

Em trabalho publicado no JCO em 2010, Moskowitz avaliou o valor preditivo 

da PETi em tratamento de risco adaptado após 4 ciclos de R-CHOP 14. Nos 

pacientes PETi negativos, os pacientes eram consolidados com 3 ciclos de 

ICE. Nos pacientes PETi positivos, a biópsia era obrigatória e guiava a 

segunda randomização: biópsia negativa consolidava com 3 ciclos de ICE e 

biópsia positiva consolidava com 2 ciclos de ICE + 01 R-ICE, seguida de QT 

em altas doses e resgate de células-tronco hematopoéticas (Moskowitz et 

al., 2010). Em 44 meses de seguimento e com SLP idêntica no grupo PETi– 

versus PETi+/bx–, além da PETi não ser capaz de predizer desfecho neste 

estudo, dos 38 pacientes com PETi+, 33/38 (86,7%) apresentaram biópsia 

falso positiva (FP) após análise histopatológica. Algumas explicações para 

os FP encontrados neste estudo podem ser a data da realização da PETi 

(D+12 após a QT) e a utilização de imunoterapia em doses mais altas, 

aumentando o processo inflamatório em razão da citotoxidade celular 

mediada por anticorpos e ativação de complemento, conhecidos 

mecanismos de ação do rituximabe, responsáveis pelo recrutamento de 
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mediadores inflamatórios para o sítio tumoral. Assim, os autores concluem 

que, em terapia de risco adaptada à resposta ao PETi, a biópsia deve 

sempre ser realizada antes de mudança no tratamento. Outros autores já 

demonstraram baixo VPP possivelmente relacionados à imunoterapia (Han 

et al., 2009; Avivi et al., 2013). Em artigo recente avaliando o papel da 

PET/CT com 18FDG de vigilância em pacientes com LDGCB tratados com 

QT à base de antracíclicos com ou sem imunoterapia, a taxa de falsos 

positivos foi maior no grupo R-CHOP vs CHOP (77% vs 26%, p<0,001). Na 

análise multivariada, o uso de rituximabe foi o maior preditor de resultados 

falsos positivos (Avivi et al., 2013).  

Em nosso estudo, em análise univariada, idade inferior a 60 anos, 

DHL normal, ECOG ≤1, IPI de baixo risco e IB, R-IPI muito bom, NCCN de 

baixo risco e PET ínterim negativa foram associadas a maior SG. Na análise 

multivariada, PET ínterim negativa e ausência de bulky foram fatores 

prognósticos independentes para a SG. 

Na análise univariada para SLP, sexo feminino e DHL normal foram 

associadas a maior SLP e permaneceram como variáveis prognósticas 

independentes para obtenção de SLP. Semelhante ao observado na 

obtenção de RC, algumas variáveis clínicas que compõem o IPI e o próprio 

índice impactaram na SG e SLP. Interessantemente, Müller et al. 

demonstraram em um estudo de farmacocinética diminuição do clearance e 

aumento de meia-vida do rituximabe no sexo feminino quando comparados 

ao masculino, o que pode justificar nosso achado (Müller et al., 2012).  
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De forma inesperada e contrária às nossas expectativas, na análise 

de subgrupos dos fatores de prognóstico estudados, observamos um grupo 

de muito bom prognóstico, identificado pela presença do CG e negatividade 

ao PETi. Este grupo foi associado a SG e SLP de 100%. Neste subgrupo, a 

SG para o PETi positivo foi de apenas 61,2%, com significância estatística 

entre os grupos (p=0,002), levantado a hipótese de que esses 

respondedores metabólicos rápidos e originados no CG pela IHC talvez 

mereçam ser o grupo menos tratado em estudos clínicos.  
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1. Os índices de prognóstico clínicos de IPI, R-IPI e IPI do NCCN 

foram capazes de estratificar os pacientes com diagnóstico de 

LDGCB em diferentes grupos de risco na era rituximabe e 

quimioterapia. 

2. O IPI do NCCN foi o único índice capaz de identificar um grupo 

de pacientes com SG inferior a 50%. 

3. Embora com significância estatística para SG, a PET ínterim 

não foi capaz de identificar um grupo de mau prognóstico. 

4. A célula de origem pelo algoritmo de Hans não foi, de forma 

isolada, preditora de desfecho. 

5. Em nossa casuística, identificamos um grupo de excelente 

prognóstico, identificado pelo algoritmo de Hans como CG e 

negatividade à PETi. 

6. Não conseguimos identificar, em nossa análise, um grupo de 

muito mau prognóstico na era rituximabe e quimioterapia. 
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9.1  An enhanced International Prognostic Index (NCCN-IPI) for patients 

with diffuse large B-cell lymphoma treated in the rituximab era 
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9.2  18 F-FDG PET interim and determination of cellular origin by 
immunohistochemistry identify a group of very good prognosis in 
patients with diffuse large B-cell lymphoma in the rituximab era 
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9.3  Clinical prognostic models in diffuse large B-cell lymphoma patients 
are still essential in the rituximab era 
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