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INTRODUÇÃO
Reconhecido como uma entidade na Classificação de 2016 da OMS de Tumores
Hematopoiéticos e Tecidos Linfoides, o linfoma folicular do tipo pediátrico (LFTP) é
um linfoma folicular nodular raro que afeta principalmente crianças e jovens
adultos saudáveis. A apresentação clínica caracteriza-se pelo aparecimento súbito
de uma adenomegalia isolada, na região da cabeça e pescoço, sem sintomatologia
sistémica associada. A sua incidência é maior no género masculino (ratio
homem/mulher ≥10:1). Até à data, não são conhecidos fatores de risco nem foi
FIGURA 1. b)- Imunofenotipagem gânglio do caso clínico 2. Presença de 2
populações de linfócitos B: uma de célula pequena normal (azul) policlonal; e
outra de célula grande (vermelho) CD19+, CD20+, CD10+, CD5-, CD38+ forte,
CD43+ het, CD81+, IgM+/-het, monoclonal lambda.

descrita qualquer associação com imunodeficiência ou infeções víricas. Esta
entidade cursa com um excelente prognóstico apenas com a excisão do gânglio
afetado. Por definição, o seu diagnóstico é histológico, imunocitoquímico e

c

molecular. Apresentamos em seguida dois casos clínicos.
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Caso
Clínico 1

DESCRIÇÃO DE CASOS CLÍNICOS
•

Caso Clínico 1: rapaz, 18 anos, previamente saudável, com uma adenomegalia
cervical única, não dolorosa, de cerca de 20 mm cujo achado foi incidental.

•

c

Caso Clínico 2 - rapaz, 13 anos, sem antecedentes pessoais de relevo, que após
a segunda dose da vacinação contra COVID-19 desenvolveu múltiplas

b

adenopatias dispersas que regrediram espontaneamente. No entanto, um mês

Caso
Clínico 2

depois surge uma adenomegalia submandibular direita, ecograficamente
suspeita.

a

Em ambos os casos procedeu-se a uma biópsia ganglionar por agulha fina para
diagnóstico citológico, com envio de material para imunofenotipagem por
citometria de fluxo e citogenética molecular por FISH. Nos dois casos, a
imunofenotipagem sugeria tratar-se de um Linfoma B de células grandes com
fenótipo compatível com Linfoma de Burkitt (Fig. 1 a e b). Na citologia de ambos

FIGURA 2. a)- esfregaço citológico onde se
identifica uma população linfoide
polimórfica, com numerosas células blásticas
de tamanho intermédio. (HE, 400x)

FIGURA 2. b)- Corte histológico do gânglio linfático onde
se observa a presença de centros germinativos atípicos,
irregulares e confluentes, e um apagamento da zona do
manto. c)- A população observada tem características
idênticas à do exame citologico (HE, 400x)

os casos identificava-se uma população linfoide polimórfica com algumas células
grandes blásticas e um elevado índice apoptótico (Fig. 2. a) coadunando-se mais

DISCUSSÃO / CONCLUSÃO

com um Linfoma B difuso de grandes células ou eventualmente um linfoma
folicular de alto grau. No estudo por FISH não foram detetados rearranjos nos

No segundo caso descrito, a adenopatia suspeita surge um mês após a 2ª inoculação

genes MYC, BCL2, BCL6 ou IRF4. As adenopatias foram excisadas com um

contra SARS-CoV-2. Contudo, não encontrámos na literatura descrita qualquer

diagnóstico provável de LFTP ou LBDGC. Foi, então, realizado exame histológico

relação clara de causalidade entre a vacinação contra COVID-19 e o aparecimento de

onde se verificou a presença de centros germinativos serpiginosos irregulares e

doenças linfoproliferativas.

apagamento da zona do manto, que confirmou o diagnóstico de LFTP (Fig. 2.b e c).

A abordagem citológica/imunofenotípica/molecular do LFTP em ambos os casos é
sobreponível e parece definir um padrão característico. Este poderá, eventualmente e
numa primeira abordagem, permitir a suspeição deste diagnóstico ainda sem o
exame histológico que confirmará o mesmo.
Serão necessários estudos mais alargados para estabelecer o papel destas
metodologias no diagnóstico desta patologia.
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