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RESUMO

O linfoma de Hodgkin é resultado da manifestação de células
neoplásicas do tecido linfóide podendo se apresentar de variadas formas clínicas, sendo
uma delas a de predominância linfocitária nodular. Essa patologia pode acometer
qualquer faixa etária, entretanto há maior incidência entre jovens e adultos de 20 a 40
anos. A etiopatogenia não foi totalmente definida, sendo que o diagnóstico portanto se
baseia em sinais e sintomas clínicos além de exames específicos como os de histologia e
imunologia. O prognóstico para o paciente em tratamento costuma ser positivo, com até
71% dos pacientes em remissão total.
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ABSTRACT

Hodgkin's lymphoma is a result of the manifestation of neoplastic cells of the
lymphoid tissue and may present in various clinical forms, one of them being nodular
lymphocytic predominance. This pathology can affect any age group, with a higher
incidence among young people and adults between 20 and 40 years of age. An
etiopathogenes is is not yet fully defined, the diagnosis, therefore, is based on clinical
signs and symptoms in addition to specific exams such as histology and immunology. The
prognosis for the patient being treated is usually positive, with up to 71% of the patients
in total remission.
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1. Introdução



Thomas Hodgkin foi o primeiro a descrever a doença em 1832 em Londres. Em

termos sucintos, os linfomas representam um nicho de patologias causadas por linfócitos

malignos que se depositam nos linfonodos resultando num quadro clínico característico de

linfonodopatias, as quais podem ser classificadas de acordo com seu perfil histopatológico,

entre linfomas de Hodgkin (LH) e não Hodgkin (LNH), Naoum (2017). Os linfomas se

originam em linfonodos (gânglios) que se tratam dos órgãos e tecidos componentes do

sistema linfático, aptos a sintetizar as células de defesa e os vasos que conduzem às

mesmas pelo organismo (INCA 1996 [2021]).

Dentre os possíveis sítios de origem do linfoma de Hodgkin (LH), podemos

destacar o baço, folículos pilosos do tecido e os linfócitos B; deste modo o linfoma de

Hodgkin pode ser segregado como linfoma clássico e linfoma de Hodgkin de

predominância linfocítica nodular, além dos linfomas não Hodgkin que compreendem, por

exemplo, o linfoma difuso de grandes linfócitos B que representa a 30% dos linfomas não

Hodgkin. O linfoma de Hodgkin predominância linfocitária nodular (LHPLN) é originado

de linfócitos B e na doença clássica o que ocorre é a presença de células de Reed Sternberg

e células mononucleares de Hodgkin, que expressam menor quantidade de antígenos de

superfície associados a linfócitos B, BAIN(2007). Os patologistas Dorothy Reed e Carl

Sternberg, em 1898, descreveram as células anormais características do linfoma clássico,

sendo que estas células gigantes com citoplasma eosinofílico abundante, um núcleo bi ou

multilobulado (“olhos de coruja”) e um nucléolo eosinofílico proeminente que passaram a

definir este subtipo de linfoma. O genoma do vírus Epstein-Barr é detectado em mais de

50% dos casos no tecido Hodgkin, mas seu papel na patogênese é incerto, Hoffbrand &

Moss (2012).

Esta doença pode acometer qualquer faixa etária, porém, é rara entre crianças e

mais comum na idade adulta jovem, dos 15 aos 40 anos, com pico de incidência entre 25 a

30 anos. Foi o primeiro câncer humano a ser tratado com sucesso através de radioterapia e

quimioterapia, Robbins & Cotran (2015). As estimativas para o ano de 2016 das taxas

brutas de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer nos

estado, para o sexo masculino foi de 1.460 e para o sexo feminino foi de 1.010 (INCA

1996 [2021]).



O LH caracteriza-se morfologicamente pela presença da célula de Reed-Sternberg

(RS), ou de suas variantes neoplásicas, células linfocíticas e histiocítica (L&H), imersa em

um substrato celular de aspecto inflamatório, o qual caracteristicamente inclui linfócitos

maduros, plasmócitos, histiócitos, eosinófilos e polimorfonucleares, além da, relativamente

frequente, presença de necrose Abreu et al. (1997). Os linfócitos de fundo são policlonais e

predominantemente de imunofenótipo T. A célula RS é, portanto, essencial para o

diagnóstico histopatológico do LH, porém não é patognomônica da doença, pois pode ser

encontrada em outras patologias, como na mononucleose infecciosa, Addis e Isaacson

(1986); Burke(1992).

A Doença de Hodgkin, manifestada no tórax, pode ser primária, com aumento

acentuado de linfonodos relacionados aos brônquios, e secundária, sem aumento

significativo de linfonodos no mediastino de 20% dos pacientes. O tumor de Hodgkin, na

forma primária, surge principalmente no lobo superior do linfonodo, em forma de massas

lobulares e com pequenas lesões satélites. A apresentação da forma secundária varia desde

aumento dos linfonodos invadindo pulmões até nódulos ou massas disseminadas no

pneumotórax, Guimarães (1995).

O paciente com histologia rica em linfócitos têm o prognóstico mais favorável no

linfoma de Hodgkin clássico, a histologia de predominância linfocítica nodular que não

mostra células RS, tem muitos aspectos dos linfomas não Hodgkin e o tratamento podem

ser o mesmo destes.

Conforme Hoffbrand e Moss (2012), a manifestação da patologia costuma de forma

geral abranger os seguintes sinais e sintomas: aumento assimétrico de linfonodos

periféricos, indolor a palpação ou espontaneamente, firmes e separados, podendo estes

terem seu diâmetro alterado ao longo da evolução da patologia, comprometendo

inicialmente uma região de linfonodos periféricos e podendo progredir dentro do sistema

linfático. Ocorre discreta esplenomegalia durante a evolução da doença em 50% dos casos

e os sintomas sistêmicos são proeminentes em pacientes com doença disseminada. Os

seguintes sintomas podem ser observados: febre contínua ou cíclica, em até 30% dos casos;

prurido, em até 25%; perda de peso; sudorese profusa (especialmente à noite); fraqueza;

fadiga; anorexia e caquexia.

As complicações hematológicas podem incluir: anemia normocítica e

normocrômica, neutrofilia; eosinofilia e na doença avançada há linfopenia e perda da



imunidade celular, contagem de plaquetas é normal ou alta durante a fase inicial e baixa

nas fases tardias além de a desidrogenase láctica ser alta inicialmente em 30 – 40%.

De acordo com Lonax K. J. et al, (1989), citado por Medeiros (2010, p.07) o local

de instalação do LH é o linfonodo, em qualquer região do organismo em que se encontrem

os linfócitos B, principalmente os leucêmicos. A maior incidência nas formas de

apresentação da doença é a difusa, em detrimento da forma nodular ou localizada.

Morfologicamente o linfonodo é constituído de um centro germinativo, onde estão os

linfoblastos, e um tecido reticular composto de células reticulares. Os linfoblastos darão

origem aos linfócitos maduros e as células reticulares ao restante do tecido linfóide. A

neoplasia maligna pode ocorrer em qualquer uma dessas linhagens celulares e em qualquer

órgão. A ocorrência de infiltração linfocitária maligna no baço, como regra geral no LH, é

devido a esse órgão ser morfologicamente linforreticular e às suas funções fisiológicas de

filtrar e destruir células mortas e defeituosas, microrganismos e microestruturas produzidas

e ou rejeitadas pelo organismo.

Conforme detalhado pela American Cancer Society (2021), o estadiamento de um

linfoma de Hodgkin pode ser tido como um método de descrição da extensão atual da

doença que por meio de exame físico, radiológico (tomografia computadorizada do

abdome e pelve, radiografia do tórax ou RM de corpo todo) e biópsia de medula óssea é

capaz de ser compreendida por profissionais de todas as áreas da saúde.

Quanto ao tratamento quimioterápico, que se baseia em ciclos, com repetições entre

períodos com e sem uso de medicação, sendo que cada ciclo dura algumas semanas

consecutivas. Os esquemas de quimioterapia do LH normalmente são uma combinação de

4 medicamentos denominados ABDV: adrimicina, bleoicina, vinblastina, dacarbazina.

Dependendo do tipo de estadiamento do linfoma, a quimioterapia pode ser utilizada

sozinha ou combinada com a radioterapia, American Cancer Society, (2021).

2. Objetivo

O objetivo deste trabalho foi descrever a fisiopatologia do linfoma de Hodgkin e da

forma com predominância linfocitária nodular elucidando conceitos e os ensaios

laboratoriais envolvidos no diagnóstico desta patologia.



3. Metodologia

Trata-se de um estudo longitudinal, por meio de busca eletrônica de publicações

científicas nas bases de dados: LILACS e PubMed. Foram utilizados os descritores

“lymphocyte predominant Hodgkin” e “lymphoma” em português, inglês e espanhol.

Restringindo se a apenas publicações de artigos de acesso completo livre (free full text),

entre os anos de 2007 a 2020, excluindo artigos repetidos e que não compreendam as

delimitações relevantes para esse estudo, ou seja, que não mencionam diagnósticos ou que

não abordam a predominância linfocítica nodular no linfoma; além de auxílio de livros

didáticos de Patologia e Hematologia de acervo pessoal.

A pesquisa foi realizada entre os dias 20 de Março e 15 de Maio de 2021. Foi

encontrado um total de 781 publicações no PubMed, sendo excluídos 443 após a limitação

anual, 80 após a limitação de estudos realizados apenas com humanos, e 191 após

limitação de acesso ao texto completo e livre, resultando em 94 estudos. Destes, foram

aplicados os critérios de exclusão e em comum acordo entre os autores, restaram 7 artigos

para auxílio na categorização. Na base de dados LILACS, foi encontrado um total de

29.756 publicações, a partir da limitação de acesso ao texto completo e livre foram

excluídos 24.526, sendo excluídos também após a limitação anual 1336 estudos, e levando

a exclusão de 189 publicações após aplicação de limitação a estudos realizados com

humanos, resultando em 3.705 publicações. Destes, foram aplicados os critérios de

exclusão e em comum acordo entre os autores, que excluem títulos que não são

transversais, restando 6 artigos para ajudar a compor a revisão.

4. Resultados

A definição de linfoma, conceitua-o como um tipo de câncer que se origina nos

linfócitos, que são de forma geral, a composição de uma classe dos leucócitos, encontrados

na corrente sanguínea porém tendo origem na medula óssea vermelha, sendo sintetizados

pelas células-tronco linfoides que se diferenciam em células pré-búrsicas e pré-timócitos.

Os pré-timócitos dão origem aos linfócitos T que por sua vez vão amadurecer nos tecidos

linfoides; já as células pré-búrsicas dão origem aos linfócitos B sendo destes que ocorre a

derivação do linfoma de Hodgkin que surge com a conversão de um linfócito (mais

frequentemente B) em célula neoplásica se proliferando de forma autônoma nos

linfonodos. Essas células podem se disseminar para tecidos adjacentes, podendo também

os tumores chegarem a se multiplicar entre os conjuntos de linfonodos por meio dos vasos



linfáticos. Sendo que a região mais comumente afetada no LH é o tórax, levando a

definição de mediastino. (INCA 1996 [2021]).

O linfoma de Hodgkin se refere a um grupo de neoplasias linfóides que

continuamente se originam de um único linfonodo, mas que podem não se limitar e

abranger cadeias de linfonodos, disseminando-se primariamente em tecidos linfóides

adjacentes. É frequentemente reconhecido pela presença das células de Reed-Sternberg,

que são as células neoplásicas desmesuradas, que derivam de células B do centro

germinativo dentro do folículo, que assim liberam fatores que possibilitam então a

acumulação de linfócitos, macrófagos e granulócitos reativos, que juntos representam 90%

da celularidade presente no tumor, Robbins e Cotran (2015, p. 627).

A relação com o Epstein Barr vírus ainda não foi elucidada por completo,

entretanto já foi observada indiscutível semelhança entre células B não tumorais infectadas

com EBV encontradas em linfonodos de indivíduos com mononucleose infecciosa e as

células RS, o que permite concluir que há talvez uma conexão entre as proteínas

codificadas pelo EBV e a transfiguração de células B em células RS, nitidamente se dando

pelo tropismo do herpes-vírus pelos linfócitos B. Em algumas populações, quase todos os

casos de LH acontecem em pacientes EBV-positivos, contudo esse valor cai em 50% para

pacientes de países desenvolvidos que não possuem EBV em suas células de RS,

demonstrando que o EBV pode sim ser crítico para desenvolvimento de LH, porém esse

papel não é direto nem universal, Goldman (2012, p.1410),.

Conforme a classificação da OMS para os linfomas de Hodgkin são segregados

como: Linfoma de Hodgkin clássico - esclerose nodular, celularidade mista, rico em

linfócitos, depleção linfocitária, predominância linfocitária; desses, os quatro primeiros

apresentam imunofenótipo similar em suas células de Reed-Sternberg, todavia o linfoma

de Hodgkin de predominância linfocitária demonstra um imunofenótipo das células RS

característico de células B, diferindo dos demais que são agrupados como clássicos,

Robbins & Cotran(2015).

Todos os linfomas de Hodgkin se apresentam como linfonodos aumentados não

sensíveis (geralmente, > 2 cm), frequentemente associado com febre relacionada à

liberação de citocinas por células inflamatórias em resposta as células tumorais, mas de

modo geral, os sintomas B clássicos que abrangem perda de peso significativa, sudorese

noturna ou a febre contínua são característicos da doença disseminada ou extensa e



demandam tratamento sistêmico; sendo que o prurido generalizado ocasionalmente severo

pode anteceder em vários anos o diagnóstico de LH nestes casos, Goldman (2012).

Como o LH pode atingir extensamente a medula óssea, alguns pacientes podem

comumente apresentar em seu hemograma anemia, sendo esta também sintomática com as

características de patologia crônica sendo geralmente normocítica e normocrômica mas

podendo variar entre microcítica e hipocrômica; há usualmente uma presença exacerbada

de rouleaux. Também são achados a leucocitose, linfopenia e trombocitose, podendo em

situações de infiltração medular ocorrer leucopenia ou pancitopenia, além da anemia.

Contudo, síndromes neurológicas ou endócrinas paraneoplásicas são raras, Bain(2015).

No LHPLN ou na esclerose nodular que geralmente se enquadram no estádio 1-2 da

doença, percebe-se ausência de sintomas sistêmicos, já os tipos de celularidade mista ou

depleção linfocitária que variam entre os estádios 3-4, tendo assim a doença disseminada e

com maiores chances de sintomas constitucionais como a febre, suores noturnos e perda de

peso.

5. Análises e Discussões

Como visto em estudo de Visser, Wu, Rutgers, Diepstra & Van den Berg, 2016 o

linfoma de Hodgkin (LH) é um tipo de linfoma de células B mas o linfoma de Hodgkin

com predominância linfocitária nodular (LHPLN) é uma entidade rara distinta do linfoma

de Hodgkin clássico (LHc), tanto em termos de características histopatológicas como de

apresentação clínica, sendo que o LHc é caracterizado pela presença de uma minoria de

células neoplásicas (menos de 1%) em um fundo de células reativas infiltrantes. Já o

LHPLN é caracterizado por uma baixa porcentagem de células predominantes de linfócitos

neoplásicos, chamadas de LP, em um fundo de linfócitos, porque como se sabe, o acúmulo

de células reativas nos tecidos comprometidos ocorre em resposta a grande variedade de

citocinas, quimiocinas e outros fatores que são secretados pelas células RS, que uma vez

atraídas, as células reativas produzem fatores que mantém o crescimento e a sobrevida das

células tumorais, modificando ainda mais a resposta das células reativas. O linfoma de

Hodgkin com predominância linfocitária nodular, representando cerca de 5% dos casos,

tem os gânglios linfáticos comprometidos sendo substituídos por um infiltrado nodular de

linfócitos pequenos misturados a números variáveis de macrófagos, sendo que ao contrário

das células de Reed-Sternberg comumente relatadas nos outros tipos de LH, o LHPLN é

composto de variantes dessas, as chamadas L&H (linfocíticas e histiocíticas), que possuem

http://www.mdpi.com/search?authors=Lydia%20Visser&orcid=
http://www.mdpi.com/search?authors=Bea%20Rutgers&orcid=
http://www.mdpi.com/search?authors=Arjan%20Diepstra&orcid=
http://www.mdpi.com/search?authors=Anke%20van%20den%20Berg&orcid=


o núcleo multilobulado semelhante a uma pipoca, divergindo das RS que se assemelhavam

popularmente a um trevo; além disso, as L&H expressam marcadores de células B típicos

do centro germinativo, como por exemplo CD20 e BLC6, sendo negativas para CD15 e

CD3, inclusive os genes IgH das L&H mostram evidência de hipermutação somática em

progresso, também característica comum de células B do centro germinativo, Robbins &

Cotran(2015, p. 630).

Em conformidade com publicação de Lazarovici et al., 2015, o LHPLN geralmente

segue um curso indolente que pode durar mais de 10 anos, podem ocorrer recidivas tardias

e pode se transformar em linfoma agressivo de células B não Hodgkin, com uma taxa

relatada de 12-23% nas séries recentes, observando-se também que o LH representa 95%

de todos os casos de LMI, enquanto o LHPLN representa apenas 5% de todos os casos.

Tanto as células neoplásicas de LHPLN, isto é, as células predominantes de linfócitos (LP)

e a composição das células presentes no microambiente são diferentes do LH, Xing, et al.,

(2014).

Quanto a idade comumente afetada, ainda no estudo retrospectivo de Lazarovici et

al. (2015), foi abordado justamente a identificação de 314 pacientes diagnosticados com

LHPLN entre os anos de 1974 a 2012, sendo que desses, cerca de 86,9% tinham idade

inferior a 60 anos e 18% dos pacientes tinham idade entre 18 e 25 e sendo predominante

ainda o sexo masculino, apresentando raramente sintomas sistêmicos (4.8%), os quais

ocorriam em sua maioria em estágios avançados de LHPLN.

Destaca-se também na caracterização da faixa etária que enquadra o LHPLN,

aquilo que foi elucidado um estudo sobre linfomas pediátricos no Brasil, conduzido por

Gualco, Klumb, Barber, Weiss e Bacch (2010) foi reportada a prevalência de linfoma não

Hodgkin (68%) e dos casos de Hodgkin 87% representam os casos clássicos e apenas 13%

seriam LHPLN, também demonstrado que entre os mais jovens, a predominância de LH se

dá entre indivíduos do sexo masculino 76%, em acordo com o SEER (Surveillance,

Epidemiology and End Results) que destaca o sexo como fator idade-dependente no LH,

sendo o sexo masculino mais frequente em menores de 15 anos (com taxas que chegam a

5,3 nos menores de cinco anos) e o sexo feminino mais frequente na faixa etária entre 15 e

19 anos de idade.

Segundo o que Goldman (2012, p. 1411) refere ao diagnóstico de linfoma de

Hodgkin, em um âmbito geral, o que se deve preconizar é a identificação das células que

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gualco%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21340214
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Klumb%20CE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21340214
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barber%20GN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21340214
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weiss%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21340214
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bacchi%20CE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21340214


determinam essa patologia: as células de Reed-Sternberg, que em um contexto de células

apropriado, podem ser relatadas a partir de análise de cortes histológicos de tecido de

linfonodos, ou mesmo originando de órgãos extra linfáticos, como medula óssea, pulmão

ou osso. É referido como forma válida de diagnóstico apenas ao subtipo de biópsia aberta.

A imuno-histoquímica é determinante na definição de subtipos especiais, como acontece

com o LHPLN; porque sabendo que as células RS atípicas, como as de LHPLN são

encontradas geralmente em contexto misto de linfócitos policlonais, eosinófilos,

neutrófilos, plasmócitos, fibroblastos e histiócitos, é possível por meio do imunofenótipo

das células clássicas RS diferenciá-las porque normalmente se coram positivas para CD30

e CD15, também para o fator de transcrição/proteína ativadora específica de células B

(produto do gene PAX5). Sendo que no LHPLN o quadro é sempre fortemente positivo

para o marcador CD20, que para o contexto geral de LHc representa positividade em

apenas 40% dos casos; e além de CD20 o LPHLN representa positividade para marcadores

de células B especializadas como o CD79a e CD45, sendo negativo para CD30 e CD15.  A

imunofenotipagem só não é crucial no diagnóstico diferencial de linfoma de linfócito B

rico em células T do LHPLN porque ambos são negativos para CD30 e CD15, e positivos

para CD45, portanto para distingui-los é necessário lançar mão de bons profissionais da

imuno-histopatologia, com dimensão do padrão histológico das células neoplásicas.

Também é de vital importância a realização de tomografia computadorizada (TC) e

procedimentos de biópsia apropriados para investigar linfonodos centrais torácicos ou

intra-abdominais aumentados.

Figura 1a: Coloração com nódoa de células H&E. As setas indicam as células atípicas. Figura 1b: Coloração

com marcador CD20. A seta indica a coloração da membrana da célula atípica. Figura 1c: Coloração com

anticorpo CD57. As setas indicam os pequenos linfócitos dispostos em torno das células H&E. Fonte:

Burney, Nirmala, Al-Moundhri,Woodhouse, 2007.



Em contrapartida, estudo de Rogerio Giesta que conta com 273 pacientes cuja

variante dos pacientes atinge um pico com idades em torno de 10- 39 anos, com 212

pacientes apresentaram uma proporção parecida em relação à celularidade mista 16,5%,

subtipo rico em linfócitos 8,4%, subtipo depleção linfocítica 3,7% em que setenta e oito

pacientes foram refratários ao tratamento inicial com esquema ABVD. Dos 195 pacientes

que atingiram remissão completa após a primeira linha de tratamento, ocorreu recidiva do

linfoma em 1 paciente 9,7% durante o período de acompanhamento. Demonstrando que é

tempo de retomar as pesquisas com olhar por fatores prognósticos em direção a uma

relação entre a doença individual e a força do tratamento necessária para obter uma alta

chance de cura, Hasenclever (2007).

Um sistema de estadiamento é a maneira otimizada de diagnóstico que é passível

de ser compreendida por qualquer equipe multidisciplinar, validando também a extensão

da doença no momento. O sistema de Cotswold, uma adaptação do original de Ann Arbor

é o método convencional de descrição de estadiamento, no qual os estágios são descritos

por números romanos de I a IV, sendo que os linfomas que afetam um órgão extranodal

têm a letra E adicionada ao seu estágio, (por exemplo, estágio IIE), enquanto aqueles que

afetam o baço acrescentam a letra S.

Sendo então classificados como: Estágio I: Linfoma localizado em apenas uma área

do linfonodo ou órgão - I, ou IE (órgão extranodal). Estágio II: O linfoma afeta 2 ou mais

grupos de linfonodos do mesmo lado (acima ou abaixo) do diafragma, músculo que separa

o tórax e do abdome (II). O linfoma se estende a partir de um único grupo de linfonodos

para um órgão próximo (IIE). Estágio III: O linfoma localizado nas áreas dos nódulos

linfáticos em ambos os lados (acima e abaixo) do diafragma. O câncer pode também ter se

espalhado em uma área ou órgão ao lado dos gânglios linfáticos (IIIE), para o baço (IIIS),

ou ambos (IIISE). Estágio IV: O linfoma avança para fora do sistema linfático para um

órgão que não está localizado próximo ao linfonodo. O linfoma se espalhou para órgãos em

duas partes do corpo, para a medula óssea, fígado, cérebro ou pleura.

Além da classificação de estágios, pode-se adicionar as letras A ou B, sendo que a

última se refere ao paciente que apresenta os sintomas B, que são: perda de mais de 10%

do peso corporal nos últimos 6 meses (sem dieta), febre inexplicável e sudorese noturna,

comuns em estágios avançados da doença. Portanto, quando não há sintomas B, é



adicionada a letra A ao estágio. Segundo Robbins e Cotran (2015), os pacientes em

estágios iniciais de LH (I e IIA) têm cerca de 90% de chance de cura, até porque podem ser

curados com radioterapia de campo envolvido.

6. Conclusões

Baseando-se no conhecimento da fisiopatologia de LH e LHPLN, evidencia-se a

importância do papel tanto do biomédico, com uma sensibilidade treinada para questionar

mudanças extremamente discretas em exames de rotina que demonstram vestígios em fases

iniciais das linfonodopatias; tanto quanto de uma equipe multidisciplinar para colaborar

com o diagnóstico precoce, acompanhamento, tratamento e possível cura dos pacientes.
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