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Resumo 

O Linfoma de Hodgkin (LH) é uma neoplasia hematológica linfoproliferativa com origem na 

células B.  

Apresenta uma distribuição bimodal, sendo mais frequente nos adultos jovens, com idades 

compreendidas entre os 15 e os 35 anos, e nas idades mais avançadas, isto é, a partir da 6ª 

década de vida.  

O LH compreende duas entidades: o LH clássico (LHC), que envolve 95% dos casos de LH, e 

o LH nodular de predomínio linfocítico (LHNPL), que representa os restantes 5%. 

Apesar de ser uma neoplasia maligna potencialmente curável, alguns doentes não respondem 

ou apresentam recidiva após tratamento de primeira linha, pelo que beneficiarão de outro tipo 

de estratégias terapêuticas.  

Recentemente, o melhor conhecimento da biologia da doença levou ao desenvolvimento de 

novos agentes terapêuticos, cuja finalidade passa pela redução da toxicidade relacionada com 

o tratamento desta neoplasia, assegurando a sua eficácia.    
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Abstract 

Hodgkin Lymphoma (HL) is a B-cell lymphoid malignancy. 

The disease has a bimodal age-distribution curve, with an increased incidence in young adults, 

aged between 15 and 35 years old, as well as in patients 55 years and older. 

HL comprises two entities: classical HL (CHL), accounting for 95% of all HL cases, and nodular 

lymphocyte predominant HL (NLPHL), representing 5% of all HL cases. 

Despite a high curability rate, some patients with HL fail to respond to, or relapse after, primary 

conventional treatment, so they will benefit from another type of therapeutic strategies. 

More recently, the improved knowledge of the molecular biology of the disease led to the 

development of highly active new agents, aiming to reduce treatment-related toxicity, while 

maintaining its efficacy.  
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Epidemiologia 

Fatores de risco 

O LH é uma neoplasia hematológica que mantém um padrão epidemiológico peculiar. Até à 

data, foram identificados alguns fatores de risco, contudo, sem que exista uma associação bem 

definida entre os mesmos e o desenvolvimento da doença. (1)  

Apresenta uma distribuição etária bimodal, reconhecida desde o final da década de 50 do 

século XX, sendo mais frequente nos adultos jovens, com idades compreendidas entre os 15 e 

os 35 anos, e nos indivíduos com idade igual ou superior a 55 anos. Existe ainda um 

predomínio de casos no sexo masculino e na raça caucasiana. (1–3) Em 1971, Correa e 

O’Conor reportaram um perfil de incidência ligeiramente diferente daquele observado nos 

países economicamente desenvolvidos, isto é, os autores verificaram que nas sociedades em 

desenvolvimento, como no Médio Oriente e na Ásia, o primeiro pico de incidência ocorreu na 

infância, seguido de um segundo pico numa faixa etária mais avançada. No entanto, estudos 

mais recentes demonstram que esta tendência para um início mais precoce da doença está a 

desaparecer. Tal sugere uma proximidade crescente dos fatores de risco ambientais dos 

países de terceiro mundo com aqueles das sociedades economicamente mais desenvolvidas. 

(2)  

O estatuto socioeconómico constitui, por sua vez, um potencial fator de risco, visto que é nas 

civilizações ocidentais que se verifica uma maior taxa de incidência do LH, já que esta varia de 

forma diretamente proporcional ao nível de desenvolvimento. Em contrapartida, o prognóstico 

melhora à medida que o nível socioeconómico aumenta. (2,4) 

A história familiar e a suscetibilidade genética parecem desempenhar um papel importante no 

desenvolvimento do LH. Na literatura encontra-se descrito que os familiares em terceiro grau 

de doentes com este linfoma apresentam um risco 3 vezes superior de desenvolver a doença, 

sendo que este aumenta consideravelmente quando se trata de gémeos, ou irmãos, 

particularmente os do mesmo género. Vários estudos referem também a existência de um risco 

ligeiramente acrescido de outras neoplasias, tais como o Linfoma Não-Hodgkin (LNH) e a 

Leucemia, nos familiares em primeiro grau. (1,2) No que diz respeito ao Antigénio Leucocitário 

Humano (HLA), a sua associação ao LH mostra-se pouco pertinente pois as conclusões dos 

estudos revelam-se inconsistentes. (2)   

Parece haver evidência de que o ambiente social na infância contribui para o risco de 

desenvolver a doença numa fase mais tardia. Sabe-se que fatores que diminuem ou atrasam a 

exposição a agentes infeciosos, como por exemplo classe social elevada, melhor nível 
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educacional e agregado familiar pouco numeroso, correlacionam-se de forma positiva com o 

LH. (2) 

Apesar de vários estudos epidemiológicos e serológicos descreverem o vírus Epstein Barr 

(EBV) como cofator na progressão do LH, o seu papel na etiopatogenia da doença não se 

encontra bem esclarecido até à data. No entanto, está descrito na literatura que múltiplos 

produtos dos genes virais interferem nas vias de sinalização e transcrição genética 

contribuindo para uma desregulação dos processos de crescimento e apoptose das células. (2) 

Estima-se que aos 30 anos de idade cerca de 95% da população esteja infetada pelo vírus, 

mas só 1% desenvolve a doença. A acrescentar, aproximadamente 30% dos doentes com LH 

nos países desenvolvidos têm o genoma do EBV incorporado nas suas células tumorais. Desta 

forma, acredita-se que haja uma predisposição genética que possa, eventualmente, explicar tal 

facto. (5)  

Também as doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, as imunodeficiências congénitas 

e/ou adquiridas e a imunossupressão iatrogénica pós transplante, potenciam o 

desenvolvimento do LH, o que acentua a importância do sistema imunológico, e dos fatores 

que promovem a sua desregulação, neste contexto. (5,6) 

Outros fatores relacionados com o estilo de vida têm sido alvo de estudo no sentido de 

perceber a sua influência no desenvolvimento do LH. Fundamentalmente, a adoção de estilos 

de vida saudáveis, que incluam a prática de atividade física regular, uma alimentação saudável 

e a exclusão de potenciais elementos carcinogénicos como o tabaco, propiciam uma 

diminuição do risco desta neoplasia. Por fim, há certos relatos que colocam em linha de 

pensamento um possível efeito protetor por parte da aspirina e da radiação ultravioleta. (2,4,7) 

Incidência e Mortalidade 

O relatório GLOBOCAN 2012 da International Agency For Research on Cancer (IARC) revelou 

66 000 novos casos de LH (0.5% de todos as neoplasias) e 25 000 mortes pela doença em 

todo o mundo. (8) 

Pela análise estatística divulgada pelo European Cancer Observatory (ECO) referente ao ano 

de 2012, os valores estimados das taxas de incidência e de mortalidade (padronizadas) na 

Europa foram 2.3/100 000 e 0.5/100 000, respetivamente. Em Portugal, os dados obtidos 

evidenciaram uma similitude com o enquadramento europeu, tendo sido 2.7/100 000 e 0.4/100 

000, respetivamente. (9)  

Nos EUA, as taxas de incidência aumentaram ligeiramente entre 2001 e 2007, tendo diminuído 

posteriormente entre 2008 e 2012, cujo decréscimo foi de 2,4% em cada ano. Por sua vez, as 
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taxas de mortalidade têm vindo a diminuir nas últimas 4 décadas, sendo que entre 2003 e 

2012, decresceram 2,5% por ano. Em 2016, serão esperados 8 500 novos casos 

diagnosticados (0,5% do total de novos casos de cancro) e estimam-se 1 120 mortes pela 

doença, correspondendo a 0,2% de todas as mortes atribuíveis ao cancro. (10)  

 
Definição 

Inicialmente descrito por Thomas Hodgkin, em 1832, o LH define-se como uma neoplasia 

hematológica de origem linfoide. (2,11)  

Caracteriza-se pela presença típica das células Reed-Sternberg (RS) inseridas num meio 

inflamatório reativo constituído por linfócitos, histiócitos, eosinófilos, e células plasmáticas. (12) 

Morfologicamente, estas células são grandes, multinucleadas, com citoplasma abundante e um 

nucléolo proeminente. São conhecidas algumas das suas variantes, como as células Linfo-

histiocíticas (células L&H), características do LHNPL. Contudo, as células RS não são 

patognomónicas do LH, pelo que o diagnóstico implica que elas estejam presentes num 

contexto apropriado de células inflamatórias não neoplásicas. (13,14) 

 
Classificação 

Segundo a classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS) das neoplasias linfoides, 

publicada em 2001, e atualizada em 2008, o LH compreende duas entidades distintas, o LHC e 

o LHNPL. A forma clássica da doença é ainda dividida em 4 subtipos: esclerose nodular, 

celularidade mista, rico em linfócitos, e com depleção linfocitária. Muito recentemente, foi 

publicada uma revisão da classificação da OMS, embora não haja nenhuma alteração na 

subdivisão do LH. Apenas o LHNPL que progride para um padrão difuso rico em células T que 

na classificação anterior era designado de LHNPL/Linfoma grande de células B rico em células 

T e histiócitos (LGCB-RTH), toma agora a denominação de transformação do LHNPL em 

LGCB-RTH-like. Tal justifica-se pelo facto de o LGCB-RTH estar associado a um curso clínico 

mais agressivo que requer uma abordagem diferente daquela do LHNPL por si só. Também 

acresce a informação de que o subtipo rico em linfócitos do LHC apresenta algumas 

características intermédias, posicionando-se entre outras variantes do LHC e o LHNPL. (15,16)  

O LHC corresponde a aproximadamente 95% dos casos de LH, e o LHNPL é responsável 

pelos restantes 5%. Estas duas entidades apresentam características epidemiológicas, clínicas 

e histopatológicas diferentes. (2)  
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Morfologia 

Esclerose Nodular 

É o subtipo histológico mais comum, contabilizando 65 a 70% dos casos de LHC, e atinge 

fundamentalmente adultos jovens. A maioria dos doentes tem doença limitada que acomete 

preferencialmente os gânglios cervicais profundos, supraclaviculares e do mediastino. 

Raramente se associa ao EBV e o prognóstico é excelente. A nível histológico, caracteriza-se 

pela presença de bandas de colagénio que dividem o tecido linfoide em nódulos bem 

delimitados. As células lacunares, uma variante particular das células RS, são as mais 

abundantes e tendem a agregar-se no centro desses nódulos, por vezes circunscrevendo 

áreas centrais de necrose. As células RS diagnósticas dificilmente são identificadas. Todas 

estas células neoplásicas encontram-se rodeadas de linfócitos T, eosinófilos, neutrófilos, 

macrófagos e plasmócitos. As células tumorais apresentam um imunofenótipo característico: 

são positivas para CD15 e CD30 e negativas quer para CD45, quer para marcadores de 

células B e T. (2,14) 

Celularidade Mista 

Este subtipo histológico é o segundo mais frequente, representando aproximadamente 30% 

dos casos de LHC na população ocidental, mas em países subdesenvolvidos esta 

percentagem pode chegar ou até ultrapassar os 50%. (2) Abrange tipicamente os grupos 

etários extremos e encontra-se fortemente associado ao EBV, já que em pelo menos 70% dos 

casos as células RS contêm genomas deste vírus, podendo também associar-se ao VIH. 

Normalmente apresenta-se como doença avançada, sendo os sintomas B comuns. O 

envolvimento ganglionar assume um padrão de destruição difusa por um infiltrado celular 

heterogéneo constituído por uma proporção intermédia de células reativas, como sendo 

linfócitos T pequenos, eosinófilos, plasmócitos e macrófagos, e de células neoplásicas. Deste 

modo, as células RS diagnósticas são geralmente frequentes. O imunofenótipo é semelhante 

ao encontrado no subtipo esclerose nodular. (2,14)    

Rico em Linfócitos 

É uma forma incomum de LHC que tende a ocorrer em indivíduos mais velhos e que está 

associada ao EBV em 40% dos casos. O prognóstico varia de favorável a excelente. As células 

RS estão envolvidas por uma resposta imunológica benigna composta maioritariamente por 

pequenos linfócitos T maduros. Tanto pode apresentar um padrão difuso, aproximando-se do 

subtipo celularidade mista, como evidenciar um aspeto algo nodular, em virtude dos folículos 

de células B residuais. A presença de células mononucleares e de RS diagnósticas CD15+, 

CD30+, CD45- e CD20-, permite distinguir esta entidade do LHNPL. (2,14) 
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Depleção Linfocitária  

É a apresentação morfológica menos comum, responsável por menos de 5% dos casos, 

encontrada mais comummente em indivíduos idosos, infetados pelo VIH ou provenientes de 

países não industrializados, e com uma associação elevada à infeção pelo EBV. A doença é 

geralmente extensa e sintomática, sendo clinicamente o menos favorável. Caracteriza-se pelo 

apagamento da arquitetura nodular por fibrose extensa e apresenta uma abundância relativa 

de células RS, ou das suas variantes pleomórficas, associadas a raros linfócitos. (2,14) 

Linfoma de Hodgkin Nodular de Predomínio Linfocítico 

Em paralelismo ao LHC, esta entidade apresenta sistematicamente células neoplásicas pouco 

numerosas, designadas de variante L&H ou células popcorn. Estas têm aparência semelhante 

a centroblastos do centro germinativo, contudo são maiores, possuem citoplasma abundante, 

apresentam o núcleo lobulado (semelhante a grãos de pipoca, daí a designação) e têm um 

nucléolo basofílico de tamanho pequeno a moderado, de localização adjacente à membrana 

nuclear. Encontram-se num meio constituído por formações nodulares macrofoliculares que 

contêm células dendríticas foliculares, células T CD57+ foliculares e múltiplos linfócitos 

pequenos com origem em células B. Outras células, como eosinófilos, neutrófilos e 

plasmócitos, são raramente visualizadas. Por vezes, é possível identificar pequenos 

aglomerados de histiócitos que se dispõem de modo preferencial na periferia dos infiltrados 

nodulares e que, em casos raros, formam granulomas. Apesar do padrão morfológico nodular, 

numa minoria dos casos também podem observar-se áreas difusas de crescimento. O 

imunofenótipo é o seguinte: CD15-, CD30- e CD45+. (2,13,14) 

 
Etiopatogenia 

Durante um longo período de tempo, a origem das células RS permaneceu alvo de 

controvérsia, não só pelo facto de estas células corresponderem a uma fração inferior a 5% do 

volume tumoral, o que dificultava a sua análise molecular, como também por não expressarem 

muitos dos marcadores encontrados nos linfócitos normais. (2,12)  

Só recentemente foi possível o estudo individualizado das células RS e das suas variantes, 

através da aplicação de técnicas de PCR e de microdisseção. Quase a totalidade dos casos de 

LH evidenciaram em todas as células RS a presença de rearranjos genéticos semelhantes na 

zona variável das imunoglobulinas (IgV), sugerindo mecanismos de hipermutação somática, os 

quais ocorrem normalmente nos centros germinativos (CG), após a ativação de células B por 

estimulação antigénica. Deste modo, é atualmente aceite a origem das células RS a partir de 

células B dos CG ou pós-germinativos. É de realçar que numa situação normal, as células B 
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que adquirem mutações somáticas desfavoráveis (mutações nonsense ou deleções), acabam 

por ser eliminadas por fenómenos apoptóticos. Sucede-se que em cerca de 25% dos casos de 

LHC, as células RS demonstraram tais mutações que concebem genes não funcionais, o que 

pressupõe a sua origem a partir deste pool de células B pré-apoptóticas que escaparam, no 

fundo, à apoptose. Não se sabe em concreto o que lhes confere tal resistência, contudo há 

evidência de que possam estar envolvidos vários mecanismos. Um deles encontra-se 

associado à infeção latente pelo EBV, na qual as células tumorais EBV-positivas expressam a 

EBV-latent protein membrane 1 (EBV-LPM1) que ativa a proliferação celular através da via do 

fator nuclear kappa B (NF-кB), promovendo a sobrevivência das células B. (2,14,17,18)  

Adicionalmente, numa pequena proporção de casos, as células RS apresentam rearranjos de 

recetores de células T, o que sugere a sua evolução a partir de células T transformadas. (14) 

Embora derivem de células B maduras, as células RS não apresentam o imunofenótipo típico, 

sendo que expressam genes característicos de diferentes linhagens de células 

hematopoiéticas. A compreensão dos mecanismos subjacentes a esta reprogramação génica 

permitirá um melhor conhecimento da biopatologia da doença. (19)   

 
Apresentação clínica 

O LH envolve mais comummente as cadeias ganglionares cervicais e supraclaviculares e 

menos frequentemente as axilares. O padrão de disseminação acontece normalmente de uns 

grupos ganglionares para outros que lhes sejam contíguos, pelo que se torna previsível. 

Contudo, o LH também pode envolver órgãos extra-nodais como o baço, pulmão, fígado e 

medula óssea. (1) Ao exame objetivo, o achado mais comum é a presença de adenomegalias 

não dolorosas, as quais em 25 a 30% dos doentes, nomeadamente os que apresentam outros 

fatores de risco adversos, estão associadas a sintomas B, como febre, hipersudorese noturna, 

e perda ponderal superior a 10%. A febre geralmente é baixa e irregular, no entanto encontra-

se descrito um padrão de febre que é raro mas “virtualmente” diagnóstico, designado de 

padrão Pel-Ebstein, no qual observam-se períodos de febre alta com duração de uma a duas 

semanas que alternam com períodos de apirexia, e assim sucessivamente.  

Aproximadamente 60% dos doentes têm já envolvimento do mediastino à data do diagnóstico, 

sendo que a doença volumosa (“bulky”) encontra-se frequentemente associada a derrames 

pericárdicos e pleurais, bem como o síndrome da veia cava superior, embora este último não 

seja frequente. A dor que surge classicamente após a ingestão de álcool apesar de rara, é 

muito característica. Por último, o prurido, embora com pouco significado clínico, pode ocorrer 

numa fase precoce em 10 a 15% dos doentes. (2) 
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Diagnóstico e estadiamento 

O diagnóstico do LH baseia-se numa biópsia ganglionar, a qual deverá ser, idealmente, 

excisional, com posterior estudo histológico e imunohistoquímico. (2,3,20) 

O estadiamento clínico deverá ser realizado de acordo com a Classificação de Ann Arbor 

modificada, na qual estão descritos 4 estadios: (2) 

 

A história clínica deve ser detalhada e assim permitir o reconhecimento de comorbilidades. 

Outros elementos que devem ser documentados e que apresentam valor prognóstico dizem 

respeito à idade, à presença de sintomas B e à história familiar de cancro. O exame objetivo 

deve incluir a avaliação das cadeias ganglionares, baço e fígado. (2) 

A nível laboratorial, deve ser realizado um hemograma completo e perfil bioquímico, o qual 

deve incluir os níveis séricos da desidrogenase lática (DHL), ácido úrico, cálcio, fosfato, 

ESTADIO DESCRIÇÃO 

I Envolvimento de uma única região ganglionar ou de um único local 

extraganglionar. 

II Envolvimento de duas ou mais regiões ganglionares, ou de um único local 

extraganglionar e uma ou mais regiões ganglionares, do mesmo lado do 

diafragma. 

III Envolvimento de regiões ganglionares em ambos os lados do diafragma, 

com ou sem envolvimento do baço ou de um local extraganglionar regional. 

IV Envolvimento não contínuo de um ou mais locais extraganglionares, com ou 

sem envolvimento ganglionar. 

Anotação 

A Ausência de sintomas B 

B Pelo menos um dos sintomas B nos últimos 6 meses 

X Doença bulky 

E Extensão a pelo menos um órgão extraganglionar adjacente ao local de 

envolvimento  

Adaptado de: Hoppe RT, Mauch PT, Armitage JO, Diehl V, Weiss LM. Hodgkin Lymphoma. Second Edi. 

2007. 
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enzimas hepáticas e função renal, bem como serologias para os vírus da Hepatite B e C. Deve 

ser requerida a pesquisa do VIH. (3,20) 

Relativamente aos exames imagiológicos, deve ser solicitada uma Tomografia Computorizada 

(TC) cervico-toraco-abdomino-pélvica para avaliar a extensão da doença. (2,3,20)  

A Tomografia por emissão de positrões marcados com o radiofármaco F-fluoro-2-

desoxiglucose (FDG-PET/TC) trata-se de uma modalidade de imagem funcional que tem 

assumido uma importância crescente no estadiamento e subsequente avaliação da resposta ao 

tratamento. Estudos recentes mostraram que a FDG-PET/TC identifica de forma mais precisa o 

correto estadio inicial da doença, em comparação com os resultados obtidos pela TC com 

contraste. Para além disso, revela-se uma ferramenta de imagem útil na avaliação da massa 

residual após o tratamento, diferenciando tecido tumoral de fibrose. (20–22) 

O estudo medular é parte integrante da investigação, no sentido de averiguar a infiltração por 

células neoplásicas. Em virtude da alta sensibilidade da FDG-PET/TC para detetar o 

envolvimento medular, a realização da biópsia da medula óssea já não é recomendada, por 

rotina. (3,20,23) 

Existe evidência de que os tratamentos de QT e RT podem afetar de forma negativa o aparelho 

reprodutor, pelo que a preservação da fertilidade torna-se especialmente importante nos 

doentes jovens. Assim, deve ser efetuado aconselhamento neste âmbito, elucidando sobre 

possíveis métodos de criopreservação de sémen, ovócitos, embriões ou mesmo de tecido 

ovárico. O papel do uso profilático dos análogos da hormona libertadora de gonadotrofinas com 

o objetivo de preservar a fertilidade feminina permanece incerto. (3,20) 

 
Fatores Prognósticos 

Uma percentagem superior a 95% dos doentes com LH, independentemente do estadio clínico, 

atinge a remissão completa após o tratamento standard inicial. No caso de recidiva da doença, 

uma segunda remissão completa com sobrevida longa livre de doença pode ser alcançada com 

recurso a tratamentos “salvage”.  

O plano de tratamento deve ser individualizado, o que requer um estadiamento adequado da 

doença e uma avaliação criteriosa do risco. Regra geral, as estratégias terapêuticas são 

adaptadas ao risco (“risk-adapted treatment strategies”). (24) Têm sido propostos vários 

esquemas de estratificação, entre eles o do grupo europeu (European Organization for 

Research and Treatment of Cancer - EORTC) e o do grupo alemão (German Hodgkin’s 

Disease Study Group - GHSG): (2,3,25) 
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 EORTC GHSG 

Doença localizada Estadio clínico I e II sem fatores 
de risco  
(doença supra-diafragmática) 

Estadio clínico I e II sem fatores 
de risco 

Doença intermédia Estadio clínico I e II com 1 ou 
mais fatores de risco  
(doença supra-diafragmática) 

Estadio clínico I; 
Estadio clínico IIA com 1 ou mais 
fatores de risco; 
Estadio clínico IIB com os fatores 
de risco C/D, mas não A/B 

Doença avançada Estadio clínico III/IV Estadio clínico IIB com os fatores 
de risco A/B; 
Estadio clínico III/IV 

 

Fatores 
de risco 

1. Relação mediastino/tórax > 
0,35 

2. Idade > 50 anos 

3. Velocidade de sedimentação 
> 50 mm/h sem sintomas B, 
ou > 30 mm/h com sintomas B 

4. Número de áreas 
ganglionares envolvidas ≥ 4 

1. Relação mediastino/tórax > 
0,35 

2. Doença extranodal 

3. Velocidade de sedimentação 
> 50 mm/h sem sintomas B, 
ou > 30 mm/h com sintomas 
B 

4. Número de áreas 
ganglionares envolvidas ≥3 

Tabela I – Estratificação do LH de acordo com os grupos de estudo EORTC e GHSG. 

Adaptado de: Eichenauer DA, Engert A, André M, Federico M, Illidge T, Hutchings M, et al. Hodgkin’s 

lymphoma: ESMO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 

2014;25:iii70–5. 
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Nos doentes com doença avançada, foram identificados alguns fatores prognósticos, listados 

na seguinte tabela: (1,26) 

 

Idade > 45 anos 

Sexo masculino 

Estadio IV 

Leucocitose (≥ 15x10^9/L) 

Linfopenia (< 0,6 x10^9/L ou < 8% dos leucócitos) 

Hemoglobina < 10,5 g/dL 

Albuminemia < 40 g/dL 

   

 

 

 

 

 

Se o doente tiver 5 ou mais fatores, a sobrevida aos 5 anos é de 42%, versus aquele doente 

cujo score é zero que apresenta uma sobrevida aos 5 anos de 84%. (1) 

 
Estratégias terapêuticas 

Tratamento convencional 

A abordagem do LH evoluiu consideravelmente nas últimas décadas, tornando-se uma doença 

potencialmente curável em mais de 80% dos doentes, tendo por base os esquemas de 

tratamento atuais. (27) Com a introdução da quimioterapia e o aperfeiçoamento das técnicas 

de radioterapia, o prognóstico dos doentes com LH melhorou substancialmente. Atualmente, 

dependendo do estadio clínico inicial e atendendo aos fatores prognósticos, estima-se uma 

sobrevida livre de doença aos 5 anos que varia entre 65 a 90%. (28)   

Na doença limitada, recomenda-se o uso de QT de primeira linha, cujo esquema standard é o 

ABVD - doxorrubicina, bleomicina, vinblastina e dacarbazina -, combinada ou não com RT. 

(1,3,25,28–31) Esta modalidade combinada mostrou ser mais eficaz no controlo da doença 

comparada com a RT isolada. (3) Nesta sequência, face ao que no passado era prática 

Tabela II – Fatores de prognóstico na doença avançada, 

identificados no International Prognostic Factors Project 

(IPFP) score. 

Adaptado de: Connors JM. Risk assessment in the 

management of newly diagnosed classical Hodgkin 

lymphoma. Blood. 2015;125(11):1693–703.   
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corrente, a irradiação de campos extensos (Extended field radiation therapy – EFRT), contendo 

não só os locais envolvidos pela doença bem como os grupos ganglionares próximos, caiu em 

desuso pois sabe-se que está associada a toxicidade a longo prazo, nomeadamente 

cardiovascular, e aumento do risco de desenvolvimento de neoplasias secundárias. Por 

conseguinte, foi implementada uma nova linha de orientação que preconiza a diminuição da 

dose e da extensão dos campos irradiados, surgindo um novo conceito, o Involved field 

radiation therapy (IFRT). (31,32) 

Regra geral, a doença avançada trata-se somente com esquemas de QT, podendo ser 

realizada radioterapia nos casos em que se verifica doença residual após QT. (3) O protocolo 

ABVD é o tratamento de eleição, havendo regimes alternativos como o BEACOPP (bleomicina, 

etoposido, doxorrubicina, ciclofosfamida, vincristina, procarbazina, prednisona) escalado, isto é, 

com aumento progressivo das doses. Este último embora seja mais eficaz no controlo da 

doença, também se associa a maior toxicidade. Portanto, o tratamento de primeira linha é 

muito eficaz na maioria dos casos, pelo que os elementos-chave focam-se na importância 

crescente da melhoria da qualidade de vida destes doentes. (1,3,28,33–35) 

Novos fármacos 

Apesar do LH ser uma neoplasia maligna potencialmente curável, alguns doentes não 

respondem ou apresentam recidiva após tratamento de primeira linha. Na doença localizada, a 

falência de resposta ao tratamento ocorre em aproximadamente 10% dos casos. Já na doença 

avançada, a percentagem de doentes que não atinge a remissão completa da doença 

ultrapassa os 10%, e 20 a 30% dos doentes que inicialmente respondem, acabam por ter 

recidiva da doença. (36) O LH refratário define-se pela regressão da doença inferior a 50% 

após 4 a 6 ciclos de QT com antraciclina e progressão da doença durante o tratamento de 

indução ou 90 dias após terminar tratamento de primeira linha. Nestes casos e naqueles que 

recidivam, a abordagem terapêutica inclui QT “salvage” seguida de QT em alta dose com 

posterior transplante autólogo de células hematopoiéticas (TACH). (36,37) Nem todos os 

doentes são elegíveis para esta abordagem e uma vez documentada progressão da doença 

sob terapia “salvage”, ou recidiva pós transplante, deve optar-se por tratamentos “salvage” 

adicionais, transplante alogénico de células estaminais ou inclusão em estudos de 

investigação. (38) 
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O melhor conhecimento da biologia da doença e o reconhecimento de fatores prognósticos 

fomentou o desenvolvimento de terapêuticas-alvo. (39) O microambiente que envolve as 

células neoplásicas é dotado de alguma complexidade e constitui um fator determinante na sua 

sobrevivência e progressão. A figura seguinte sumariza algumas das interações entre as 

células RS e as células que compõe o meio reativo: (28)   

 

As células RS libertam citocinas que atraem múltiplas células, as quais integram o infiltrado 

inflamatório característico desta neoplasia. Algumas quimiocinas, nomeadamente CCL5, 

CCL22 e CCL17, atraem linfócitos T auxiliares do tipo 2 (Th2) e linfócitos T reguladores. Os 

linfócitos T CD4+ intervêm na via de sinalização que promove a ativação do NF-кB, o qual 

impede a apoptose das células malignas, ao passo que os linfócitos T reguladores inibem as 

células T citotóxicas. Estas últimas são ainda alvo de inibição por parte de mediadores com 

ação imunossupressora, como a Interleucina 10 (IL-10) e o Fator de Crescimento 

Transformador beta (TGF-ß). Também a sobrexpressão de moléculas de superfície nas células 

neoplásicas, como por exemplo CD95L (proteína transmembranar que pertence à família do 

fator de necrose tumoral), a qual induz a apoptose de células T citotóxicas tumor-específicas, e 

Retirado de: Küppers R, Engert A, Hansmann M-L. Hodgkin lymphoma. J Clin Invest. 2012;122(10):3439–

47. 
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a galectina 1 que se correlaciona com a diminuição da infiltração de células efetoras CD8+, 

perpetua a tolerância. (11,28) 

O que se pretende com o desenvolvimento de terapêuticas-alvo é diminuir de forma drástica a 

toxicidade associada ao tratamento do LH, assegurando a eficácia do mesmo. (28)  

A figura seguinte resume os mecanismos de ação dos novos agentes terapêuticos: (12) 

 

Brentuximab Vedotin (BV) 

O brentuximab vedotin (SGN-35) constitui um anticorpo monoclonal anti CD30 conjugado com 

o fármaco monometil auristatina E (MMAE). O marcador de superfície CD30 apresenta 

expressão elevada nas células RS e restrita nas células não neoplásicas, pelo que constitui um 

excelente alvo terapêutico. (11,12,28,39) Uma vez ligado ao recetor CD30 na superfície celular, 

o SNG-35 é internalizado e o fármaco é libertado no interior da célula por clivagem proteolítica, 

induzindo a sua apoptose. Num estudo cohort com 102 doentes, todos receberam tratamento 

com o BV administrado na dose máxima tolerada (DMT), isto é, 1,8 mg/Kg a cada 3 semanas, 

Retirado de: Batlevi CL, Younes A. Novel therapy for Hodgkin lymphoma. Hematology Am Soc Hematol 

Educ Program. 2013;2013:394–9. 
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tendo-se obtido uma taxa de resposta de 75%, com uma taxa de resposta completa de 34%. A 

taxa média de sobrevida livre de doença foi de 5,6 meses, sendo que a duração média de 

resposta para aqueles que atingiram a remissão completa da doença foi de 20,5 meses. O 

follow-up num prazo de 4 anos após o estudo permitiu confirmar a manutenção da remissão da 

doença em 25% dos casos. Perante tais resultados, foram projetados novos estudos com o 

intuito de avaliar a eficácia da combinação do BV com os esquemas terapêuticos já existentes, 

nomeadamente o esquema standard ABVD. Nos ensaios clínicos iniciais, verificou-se que esta 

modalidade combinada resultava em níveis elevados de toxicidade pulmonar, e uma vez 

retirada a bleomicina do protocolo (AVD), tal não acontecia, os tratamentos eram melhor 

tolerados pelos doentes e mantinha-se a elevada taxa de resposta, com completa remissão da 

doença em 96% dos casos. A DMT de BV foi definida como 1,2 mg/Kg. Desta forma, a 

associação mostrou-se favorável. 

Desta forma, atualmente, a terapêutica com o BV constitui o standard of care nos doentes com 

LH refratário/recidivante após serem submetidos a pelo menos duas linhas de QT ou após o 

tratamento com TACH.  

Apesar dos excelentes resultados alcançados em vários estudos, é necessário esperar pelos 

dados que serão obtidos através de ensaios clínicos randomizados a decorrer na atualidade 

cujo objetivo é comparar o esquema standard ABVD com a associação AVD + BV. (11,40–42)   

Everolimus 

A via de sinalização fosfatidilinositol-3-quinase/serina-treonina quinase/proteína-alvo da 

rapamicina nos mamíferos (PI3K/AKT/mTOR) encontra-se ativada no LH e está relacionada 

com a regulação do metabolismo (síntese de proteínas) e crescimento celular. O Everolimus é 

um inibidor do mTOR, com atividade imunossupressora e antiproliferativa. Foi realizado um 

ensaio clínico com a participação de 19 doentes com LH refratário/recidivante, aos quais foi 

administrada uma dose diária por via oral contendo 10mg deste inibidor. A taxa de reposta foi 

de 47%, sendo que apenas 1 doente atingiu a remissão completa da doença. O tempo médio 

para a progressão da doença foi de 7,2 meses. Dos doentes que responderam ao tratamento, 

4 mantinham sobrevida livre de doença aos 12 meses. Posto isto, este estudo demonstrou a 

presença de eficácia clínica deste inibidor mTOR enquanto agente único e reforçou a 

importância desta via de sinalização no âmbito da terapêutica do LH refratário/recidivante. 

(12,40) 
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Panobinostat e Mocetinostat 

Têm sido desenvolvidos agentes que interferem com determinadas vias oncogénicas que 

potenciam o crescimento da massa tumoral e a angiogénese e diminuem a atividade 

imunológica. Algumas dessas vias estão dependentes de vários fenómenos epigenéticos, entre 

os quais a desacetilação das histonas que se traduz na supressão da transcrição genética e 

silenciamento de genes supressores de tumor. Pelo contrário, a acetilação das histonas ativa a 

transcrição genética. Por conseguinte, os inibidores das histonas desacetilases (HDAC) 

promovem o aumento dos fenómenos de acetilação das histonas que induzem a expressão 

dos genes reguladores silenciados, invertendo o fenótipo maligno das células neoplásicas, e 

estimulam as vias apoptóticas. Há ainda evidência de que estes inibidores reduzem a secreção 

da citocina CCL17, responsável pela quimiotaxia de linfócitos T. Um outro efeito observado 

prende-se com a interrupção da interação entre o recetor de morte celular programada 1 (PD-

1) e os seus ligandos, PD-L1 e PD-L2, indispensável para a formação de células T de memória 

e ação das células T reguladoras. (12,40,43) O panobinostat e o mocetinostat são dois 

exemplos destes inibidores. Num estudo realizado com 129 doentes com LH 

refratário/recidivante, o plano de tratamento consistiu na administração de 40mg de 

panobinostat por via oral 3 vezes por semana. A redução do tumor foi observada em 74% dos 

doentes e a taxa de resposta foi de 27%. A remissão completa foi atingida em 4% dos casos. A 

duração média de resposta foi de 6,9 meses. A sobrevida livre de doença foi de 6,1 meses. 

Este novo agente foi bem tolerado e mostrou-se eficaz na redução dos níveis de CCL17, nos 

doentes que responderam ao tratamento. No que diz respeito ao mocetinostat, este também foi 

testado num grupo de 51 doentes com LH refratário/recidivante que receberam uma dose ótima 

de 85 mg, sendo que 2 doentes atingiram a remissão completa da doença, e 12 apenas 

remissões parciais. Os níveis de algumas citocinas diminuíram de forma significativa após o 

início do tratamento, sendo que houve uma redução superior a 40% dos níveis de CCL17 nos 

primeiros 8 dias de tratamento. (40) 

Inibidores JAK 

A via de sinalização Janus quinase/Transdutores de Sinal e Ativadores de Transcrição 

(JAK/STAT) encontra-se frequentemente ativada nas células RS. As JAKs correspondem a 

uma família de tirosinas quinases intracelulares, não recetores, que fazem a transdução do 

sinal proveniente dos recetores da superfície celular ativados por citocinas e fatores de 

crescimento. Após a fosforilação das JAKs, há a recruta das proteínas STAT que são 

posteriormente translocadas para o núcleo e ativam a transcrição de genes envolvidos na 

proliferação celular e resposta imunológica. (12,40) O SB1518 é um inibidor da JAK2, o qual foi 
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testado num ensaio clínico de fase I em que 14 dos 34 doentes com linfoma apresentavam 

LHC. O fármaco foi bem tolerado, tendo sido administradas doses diárias entre 100 e 600 mg. 

A taxa de resposta foi de 14%, incluindo 3 casos de remissão parcial da doença. No grupo dos 

14 doentes com LHC, nenhum apresentou remissão parcial ou completa da doença, embora 

pelo menos 5 doentes tenham beneficiado do tratamento, com diminuição dos locais de doença 

ativa. (40) 

Lenalidomida 

A importância da imunidade celular na regulação do LH sugere que novos agentes 

imunomoduladores possam ter alguma atividade nesta doença. A Lenalidomida apresenta 

vários mecanismos de ação, nomeadamente a indução da morte celular e a regulação do 

microambiente, interferindo por exemplo com o perfil das citocinas e o recrutamento dos 

macrófagos. Para além disso, está descrito que interfere com os mecanismos fisiopatológicos 

referentes à neoformação vascular. (11,12,39) Foi realizado um estudo de fase 2 no qual 

participaram 38 doentes, a maioria dos quais já submetida a um TACH, em que se administrou 

uma dose diária do fármaco contendo 25mg durante 21 dias a cada 28 dias. A taxa de resposta 

foi de 19%, incluindo 1 caso de remissão completa e 6 casos de remissão parcial da doença. 

(12,40) 

Nivolumab e Pembrolizumab 

O recetor de morte celular programada 1 (PD-1), designado de checkpoint imunológico, integra 

uma via de regulação inibitória da ativação e proliferação de linfócitos T, fundamental para a 

manutenção da tolerância e diminuição de fenómenos autoimunes. Estudos recentes 

demonstraram a expressão de níveis elevados de ambos os ligandos deste recetor, PDL-1 e 

PDL-2, na superfície das células RS, resultantes de translocações no cromossoma 9p24.1 que 

se traduzem na amplificação dos loci destes dois ligandos. Este constitui um dos mecanismos 

desenvolvidos pelas células neoplásicas para “escapar” à vigilância e resposta imunológicas. O 

EBV pode também induzir a expressão de PD-L1 e PD-L2 nas células que contêm o vírus. 

(40,43–45) O conhecimento deste mecanismo levou ao desenvolvimento de uma nova classe 

de fármacos inibidores do PD-1, salientando-se o nivolumab e o pembrolizumab. (40) Um 

ensaio clínico para testar o nivolumab, um anticorpo monoclonal inibidor do PD-1, englobou 23 

doentes com LH refratário/recidivante que receberam 3mg/Kg deste novo agente a cada 2 

semanas, até à progressão da doença ou por um período máximo de 2 anos. Muitos doentes 

tinham sido submetidos a TACH e tratados com o BV. Verificou-se uma taxa de resposta de 

87%, sendo que as taxas de remissão completa e parcial foram, respetivamente, 17% e 70%. 

Observou-se uma sobrevida livre de doença às 24 semanas de 86%. (40,44,45) Foram 
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relatados alguns efeitos laterais em 18 doentes (78%). Os mais comuns foram rash (22%) e 

trombocitopenia (17%). Os eventos adversos de grau 3, como por exemplo o síndrome 

mielodisplásico, pacreatite, pneumonite, colite, inflamação gastrointestinal e leucopenia, foram 

observados em 5 doentes (22%). Não foram relatados eventos adversos de grau 4 ou 5. 

Contudo, o estudo advoga que este fármaco apresenta um perfil de segurança aceitável, já que 

nenhuma das toxicidades foi limitativa. (44,45)  

Num ensaio clínico de fase 2 testou-se outro anticorpo monoclonal anti PD-1, o pembrolizumab 

(MK-3475), tendo sido administrada a dose de 10 mg/Kg a cada 2 semanas. Neste grupo de 

doentes previamente tratados, o fármaco foi bem tolerado e obteve-se uma taxa de resposta de 

53%, sendo que as taxas de remissão completa e parcial foram, respetivamente, 20% e 33%. 

(40,44) 

Recentemente, foram relatados casos esporádicos de sucesso decorrente da aplicação do 

nivolumab em doentes que recaíram após transplante alogénico, os quais tinham sido 

submetidos previamente a múltiplas linhas de tratamento, entre 7-11. No entanto, embora 

promissores, são dados de estudos muito recentes e preliminares, aplicados a um número 

reduzido de doentes, pelo que não podem ser extrapolados, havendo necessidade de os 

replicar noutros ensaios clínicos randomizados, com o intuito de serem introduzidos na prática 

clínica. (46–48)   
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Conclusão 

O aparecimento de novos fármacos decorrente do melhor conhecimento da biologia da doença 

permite uma “janela de esperança” em doentes com doença refratária e/ou recidivante, 

nomeadamente doentes jovens. No entanto, salienta-se que os dados publicados na literatura 

são ainda preliminares, sendo determinante definir-se qual o melhor esquema de tratamento, 

se em combinação ou em monoterapia, pois alguns dos novos agentes parecem ter atividade 

quando usados em monoterapia, enquanto outros parecem reverter a quimiorresistência 

quando combinados quer com outras moléculas novas, quer com a QT já existente. Assim, 

urge a necessidade de realizar mais estudos e ensaios randomizados para que estes fármacos 

possam ser introduzidos na prática clínica, num futuro próximo. 

A investigação futura deve passar também pela pesquisa de biomarcadores com potencial 

valor prognóstico e aplicabilidade prática na seleção dos doentes que apresentam uma maior 

probabilidade de vir a responder a estes novos agentes terapêuticos. 
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