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RESUMO
Linfomas são alterações tumorais de células linfoides normais que residem principalmente em
tecidos linfoides. São divididos em linfomas de Hodgkin (LH) e não-Hodgkin (LNH). O LNH
é o sexto tipo de neoplasia mais comum nos Estados Unidos. No Brasil, é diagnosticado cerca
de 5.370 novos casos de linfoma não-Hodgkin em homens e em torno de 4.810 novos casos
em mulheres. A incidência vem aumentando nos últimos anos, devido ao envelhecimento da
população. A maioria dos LNH não possui uma origem definida, mas alguns estudos apontam
alguns fatores de riscos como: o histórico de linfoma na família, maior número de
diagnósticos imaturo de linfomas indolentes, doenças autoimunes, aumento da população de
imunodeprimidos, exposição à radiação, doenças infecciosas e contato com herbicidas.
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