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RESUMO 
Pseudolinfoma (PSL) é uma doença não específica caracterizada por lesões com achados 

linfomatosos, mas é uma acumulação benigna de células inflamatórias. O estudo apresentado 

possui como objetivo relatar o caso exuberante de hiperplasia linfoide de células B. Paciente, 

38 anos, procurou atendimento médico relatando surgimento de “inchaço, coceira e caroços 

dolorosos no rosto” há oito anos. Ao exame físico, as lesões na face apresentam-se como 

placas e pápulas confluentes, eritemato-acastanhadas em vespertílio. Os exames 

histopatológico e imunohistoquímico revelaram infiltrado linfoide de padrão nodular, com 

centros germinativos evidentes, infiltrado linfoide misto, predominantemente B, concluindo-

se que o quadro histológico sugeria possibilidade de hiperplasia linfoide reacional 

(pseudolinfoma). O diagnóstico diferencial entre as lesões benignas e malignas é a principal 

prioridade nesses casos. Para a diferenciação diagnóstica, estão indicadas correlação dos 

dados clínicos, histopatológicos e imunohistoquímicos. 
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INTRODUÇÃO 

Pseudolinfoma (PSL) é uma doença não específica caracterizada por lesões com 

achados linfomatosos, mas é uma acumulação benigna de células inflamatórias. (JOSEPH, 

2016). É uma patologia rara e de maneira geral predomina no sexo feminino, na proporção 

3:1, na raça branca e antes dos 40 anos de idade (NASSER et al. 2012). Segundo Bergman 

(2010), pseudolinfomas podem surgir em resposta a uma grande variedade de antígenos 

estranhos, mas a maioria são idiopáticos. 

O linfocitoma cútis, outra denominação para o pseudolinfoma, pode se apresentar de 

duas formas: a forma localizada, com ocorrência em 72% dos casos e a forma disseminada, 

ocorrendo em 28% dos casos, se caracterizando histologicamente por focos de linfócitos e 

histiócitos, com frequente arranjo folicular. Os infiltrados são compostos predominantemente 

por células B circundadas por células T nas formas que configuram centros germinativos, a 

infiltração predomina na derme papilar, podendo se estender ao subcutâneo (NASSER et al. 

2012). 
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Infiltrados linfóides hiperplásicos benignos da pele (pseudolinfoma) simulam clínica e 

histologicamente linfomas. Eles podem ser divididos em predominante de células B 

(hiperplasia linfóide cutânea [CLH]) e predominante de células T (GILLIAM, 2000). Embora 

tradicionalmente divididos dessa forma, a grande maioria dos pseudolinfomas consistem em 

misturas dessas células combinadas a histiócitos e, ocasionalmente, plasmócitos e eosinófilos 

(MARCHI, 2014). 

O diagnóstico diferencial representa um dos problemas mais complicados em 

dermatologia e dermatopatologia. Técnicas de imunohistoquímica e moleculares foram 

desenvolvidas durante as últimas três décadas, adicionando novos critérios além da correlação 

clínico-patológica para a diferenciação dessas doenças (CERRONI, 2003).  

Clinicamente, pseudolinfomas cutâneos de células B podem se apresentar como lesões 

ou nódulos únicos ou múltiplas pápulas, eritematosas ou violeta, infiltradas. Afeta 

particularmente as regiões da face (bochechas, zigomático, nariz, lóbulos auriculares, etc.), 

tronco, escroto e extremidades (FERNANDÉZ et al. 2006). 

Historicamente a CLH foi tratada com uma combinação de antibióticos, 

corticosteróides tópicos ou intralesionais e/ou radioterapia localizada (MARTIN, 2011).  

Considerando o desafio e a importância do diagnóstico diferencial, o objetivo deste 

estudo foi relatar o caso de uma paciente com hiperplasia linfoide de células B, apontando os 

fatores determinantes para o diagnóstico, as opções terapêuticas da doença e também a 

evolução do caso e compreender a importância dos diagnósticos diferenciais. Ademais, é 

válido ressaltar a importância do conhecimento desta afecção pelo meio médico, uma vez que 

a mesma possui presença relevante na prática clínica e acarreta consequências sociais aos seus 

portadores. 

 

2. METODOLOGIA 

As informações contidas no presente estudo foram obtidas por meio de entrevista com 

a paciente, revisão de prontuários e receituários fornecidos pela mesma, registro fotográfico 

dos métodos diagnósticos aos quais a paciente foi submetida, e revisão da literatura para 

aquisição de conhecimentos sobre essa afecção e casos semelhantes. Foram consultadas as 

bases de dados: Scielo, Pubmed, Bireme e Lilacs, utilizou-se os descritores: pseudolinfoma, 

pseudolinfoma cutâneo, hiperplasia linfoide de células B. O consentimento da paciente foi 

cedido através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE. 



VII Semana Acadêmica da UEPA Marabá 
Ambiente, Saúde e Sustentabilidade na Amazônia Oriental: desafios e perspectivas. 

28 a 30 de Setembro/2016 

3 

 

Em relação à análise histopatológica, a biópsia ou o fragmento irregular de pele 

pardacenta e elástica, medindo 0.4 cm x 0.3 cm x 0.3 cm, foi recebido em formalina. Todo o 

material foi submetido a exame histológico.  

Para a padronização da técnica de imunohistoquímica foram feitos cortes histológicos 

de 5Pm de espessura e aplicados sobre lâminas positivadas, secadas verticalmente em 

temperatura ambiente, antes de aquecê-las em estufa a 60 ⁰C por 3-4 horas como descrito por 

Pedroso et al. (2008), com modificações. Foi feita a recuperação antigênica pelo calor, a 

amplificação por polímeros e a revelação com diaminobenzidina (DAB), ensaios com 

controle positivo. 

 

Relato Do Caso  

Paciente M. F. P. N, 38 anos, sexo feminino, parda, dona de casa, natural de Teresina-

PI, reside em Marabá-PA há 20 anos. Relata surgimento de “inchaço, coceira e caroços 

dolorosos no rosto” há oito anos, o que a levou a buscar ajuda médica há seis anos. A paciente 

narra que as lesões iniciaram na região nasal durante o quinto mês de sua segunda gestação, 

após um ano progrediram para região malar, zigomática e bochechas, negou uso de 

medicamentos tópicos. Não referiu fatores de melhora, mas relatou a pimenta e o período 

noturno como fatores de piora. 

A paciente relatou prurido intenso e dor, além de prurido ocular. Referiu sinusite 

desde a infância e alergia a ambientes com poeira, para os quais utiliza o medicamento 

celestone (fosfalato dissódico de betametasona) ou maleato de dexclorfeniramina 2 mg. 

Referiu alterações no ciclo menstrual, faz uso de anticoncepcional oral há dez anos 

(levonorgestrel 0,15 mg e etinilestradiol 0,03 mg).  

Em sua segunda gravidez viajou para o interior, aos quatro meses de gestação. 

Moradia em bairro sem saneamento básico, com coleta de lixo, refere a presença de muitos 

mosquitos. Renda mensal de um salário e meio, o que limita o tratamento devido ao alto custo 

do mesmo. A paciente não trabalha fora e possui dificuldade para encontrar emprego pelo 

prejuízo estético da lesão. 

Há seis anos a paciente foi atendida no Hospital Universitário EBSERH – EMPRESA 

BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES em Teresina-PI, onde foi diagnosticada 

com rosácea, fez uso de tetraciclina por três meses sem resposta. Em 2013 em consulta no 

Ambulatório Hospital do Satélite de Teresina foram levantadas hipóteses diagnósticas de mal 
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de Hansen, linfoma, pseudolinfoma, rosácea granulomatosa ou hiperplasia angioliforme com 

eosinofilia então solicitou-se a realização de exame histopatológico e imunohistoquímico. A 

paciente foi encaminhada à hematologista que prescreveu prednisona 20 mg por sete dias, esta 

terapêutica também não teve resposta. A paciente realizou dois exames histopatológicos, o 

primeiro na clínica Medimagem e o segundo no CITOP – Procedimentos Diagnósticos 

Anatomopatológicos e Citopatológicos (Figura 1). Os cortes histológicos revelaram infiltrado 

linfoide de padrão nodular em derme superficial e profunda, com centros germinativos 

evidentes e frequentes macrófagos de corpos tingíveis. O exame concluiu que o quadro 

histológico sugeria possibilidade de hiperplasia linfoide reacional (pseudolinfoma), porém 

alertou para a importância da correlação clínica e da realização de estudo imunohistoquímico 

para melhor elucidação diagnóstica. 

 

 

Figura 1. Infiltrado linfoide de padrão nodular na derme superficial e profunda com centros 

germinativos evidentes (HE – Médio aumento). 

 

 

 

O exame imunohistoquímico foi realizado na empresa APC – Apoio em Patologia 

Cirúrgica em Marabá-PA e relatou infiltrado linfoide misto, predominantemente B, com 

formação de folículos linfoides; infiltração de toda a espessura da derme, atingindo a 

hipoderme; proliferação celular concentrada em centros germinativos; epidermotropismo não 

evidenciado; poucos plasmócitos policlonais associados, sendo excluído linfoma (Figura 2 e 

Tabela 1).  
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Figura 2. Infiltrado linfoide misto, predominante B (CD 20), com formação de folículos linfoides. 

Epidermotropismo não evidenciado (Pequeno aumento). 

 

 

Tabela 1. Relatório do exame imunohistoquímico. 

 

 

Em Marabá a paciente passou a ser acompanhada no Posto de Saúde São Padre Pio 

dos Capuchinhos. Ao exame físico as lesões na face apresentam-se como placas e pápulas 

confluentes, eritemato-acastanhada com distribuição em vespertílio (Figuras 3). Apresentava 

ainda placas variando de 3 a 7 cm de diâmetro com bordas elevadas, leve descamação e centro 

esvaecido na região do tronco, axilas e membros inferiores que eram sugestivas de tinha do 

corpo. Suspeitou-se de granuloma facial, hiperplasia linfoide de células B e tinha do corpo 

associada. Foi prescrito cetoconazol 200 mg por 30 dias. Após estabelecido o diagnóstico de 

hiperplasia linfóide de células B prescreveu-se aplicação injetável de hexacetonida de 
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triancinolona nas lesões 20 mg/ml. A paciente relata melhora do prurido e da dor com as 

aplicações, mas não realiza tratamento regular devido à dificuldade econômica.   

 

Figura 3. Vista frontal: Placas e pápulas infiltradas, erimato-acastanhadas, confluentes com distribuição 

em vespertílio, principalmente nas regiões malares e no nariz. 

 

 

3. DISCUSSÃO 

A maioria dos casos de pseudolinfomas é idiopática, os casos com etiologias 

conhecidas incluem reações exageradas a antígenos como: ao corante da tatuagem, ouro, 

picadas de artrópodes, infecção pela bactéria Borrelia burgdorferi ou molusco contagioso, 

leishmaniose, vacinas e acupuntura (TAYLOR, 2010). Também tem sido associada a certas 

drogas, tais como anti-hipertensivos, antibióticos, reumáticos, antidepressivos, anti-

histamínicos, esteróides sexuais, e outros (PLOYSANGAM, 1998). A paciente relatou 

viagem à zona rural, levantando a hipótese de os insetos serem os desencadeadores do 

processo. Ademais, a paciente narrou fazer uso de anticoncepcional oral há dez anos. 

Para Fernandéz (2006), as lesões podem ser únicas ou generalizadas, e seu curso 

clínico pode persistir por semanas a anos, ou regredir espontaneamente. No caso as lesões 

persistem há oito anos, principalmente pelo fato da paciente não apresentar condições 

financeiras para o tratamento adequado e de sua dificuldade para encontrar emprego devido 

ao prejuízo estético. 

Histologicamente, para Bergman (2010), a epiderme geralmente se encontra normal ou 

pouco alterada. Há linfócitos B atípicos em formato folicular, com centros germinativos, 

células plasmáticas e eosinófilos. O elemento diagnóstico mais importante é o caráter 
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politípico de linfócitos B, expressando cadeias leve kappa e lambda. Opondo-se ao caráter 

monotípico dos linfócitos do linfoma cutâneo (FERNANDÉZ et al. 2006). Os exames da 

paciente revelaram epiderme sem alterações significativas, infiltrado linfoide de padrão 

nodular, com centros germinativos evidentes, e a presença de eosinófilos. O estudo 

imunohistoquímico relatou que o infiltrado linfoide apresentou padrão misto, 

predominantemente B (CD20
+
), com formação de folículos linfoides; e expressão positiva 

para as cadeias Kappa e Lambda. 

O principal desafio no diagnóstico diferencial de hiperplasia linfóide cutânea é a sua 

distinção de linfoma cutâneo de células B. A diferenciação entre hiperplasia linfóide cutânea 

de células T e linfomas de células T baseia-se no fato de que a maioria dos casos da micose 

fungóide exibe epidermotropismo. Também devem estar em mente: lúpus eritematoso 

cutâneo, infiltração linfocítica de Jessner da pele, granuloma facial, erupções polimorfas 

ligeiras, carcinoma metastático, carcinoma de células de Merkel, histiocitomas (KUTLUBAY 

et al. 2012). A hipótese de linfoma foi descartada no exame histopatológico e pela mistura de 

linfócitos politípicos no estudo imunohistoquímico. Este mesmo exame relatou 

epidermotropismo não evidenciado, excluindo assim a hipótese de micose fungóide.  

A terapia ideal ainda não está clara. Doença persistente tem sido gerida com várias 

modalidades, incluindo terapias locais, como a excisão cirúrgica, remoção a laser, criocirurgia 

ou corticosteróides intralesionais (Kluger, 2010). A paciente relatou melhora da 

sintomatologia (prurido e dor) com as aplicações intralesionais de hexacetonida de 

triancinolona 20 mg/ml. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O pseudolinfoma cutâneo é uma afecção relativamente comum na prática clínica entre 

dermatologistas, dessa forma é necessário o conhecimento dessa patologia para realização 

correta do diagnóstico e terapêutica. A hiperplasia linfoide de células B pode causar prejuízo 

estético, e consequentemente social e econômico, comprometendo a qualidade de vida dos 

pacientes. 

O diagnóstico diferencial pode ser um desafio e o uso de exames tem ajudado de 

forma significativa. Cabe relembrar a importância da realização da correlação dos dados 

clínicos, histopatológicos e imunohistoquímicos de uma determinada lesão para o diagnóstico 

correto. 
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