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Linfomatose Cerebral: Um Raro Diagnóstico para
Demência Rapidamente Progressiva. Relato de caso
e Revisão de Literatura
Lymphomatosis Cerebri: a Rare Diagnosis for Rapidly Progressive Dementia.
Case Report and Literature Review
Paulo Sérgio Faro Santos1
Antonella Vinholi2
Talita Ribeiro da Silva2
Matheus Koike3
Henry Koiti Sato4

RESUMO
A linfomatose cerebral (LC) é considerada uma rara variante do linfoma primário do sistema nervoso central (SNC). Descrevemos
o caso de uma paciente com demência rapidamente progressiva secundária a extensa lesão em substância branca e núcleos da
base bilateralmente, com evidente impregnação pelo contraste paramagnético. Dada a dificuldade diagnóstica, a paciente foi
submetida a biópsia que revelou achados compatíveis com LC. Apesar do tratamento com metilprednisolona, ciclofosfamida e
azatioprina, em 5 meses a paciente evoluiu para óbito. Devido à evolução subaguda e neuroimagem atípica, esta possibilidade
diagnóstica pode não ser aventada e, com isso, não realizar a biopsia cerebral. O tratamento se baseia em altas doses de
quimioterapia com metotrexato, sem indicação de ressecção tumoral. Contudo, sabe-se que é uma neoplasia de baixa resposta
ao tratamento e com prognóstico reservado.
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ABSTRACT
Lymphomatosis cerebri (LC) is considered a rare variant of primary lymphoma of the central nervous system (CNS). A patient with
rapidly progressive dementia secondary to bilateral extensive injury in white matter and basal ganglia is described. Impregnation
of paramagnetic contrast was intense. Given the diagnosis difficulty, the patient underwent biopsy revealing findings compatible
with LC. Despite the treatment using methylprednisolone, cyclophosphamide, and azathioprine, after 5 months the patient evolved
to death. Due to the subacute development, and atypical neuroimaging results, this diagnosis possibility would not be considered,
and the brain biopsy not performed. Treatment is based on high-dose chemotherapy with methotrexate, and no indication of tumor
resection. However, it is known that this neoplasm has low response to the treatment and poor prognosis.
Key words: Lymphomatosis cerebri; Lymphoma; Rapidly progressive dementia.

Introdução

Relato de Caso

As demências rapidamente progressivas (DRPs) compreendem
um grupo de condições como doenças neurodegenerativas,
imunomediadas,
vasculares,
infecciosas,
isquêmicas,
metabólicas, psicogênicas e tumorais, cujo aspecto comum é
demência de rápida evolução4. A linfomatose cerebral (LC),
um tipo raro de linfoma primário do sistema nervoso central
(SNC), faz parte do diagnóstico diferencial das DRPs4. É
descrito um caso de demência rapidamente progressiva, cujo
diagnóstico etiológico foi linfomatose cerebral.

Mulher, 79 anos, imunocompetente, procurou nosso serviço
com história de
amnésia anterógrada, desorientação
temporoespacial, incontinências urinária e fecal, distúrbio de
marcha e quedas frequentes com um mês de evolução. Ao
exame apresentava bradipsiquismo, rigidez, bradicinesia e
ataxia de marcha. Foi classificada com Karnofsky Performance
Status (KPS) 50. A ressonância magnética (RM) do encéfalo
mostrou áreas de hipersinal na substância branca profunda
bilateralmente, com corpo caloso, núcleos da base e em
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ponte evidenciados na sequência fluid attenuated inversion
recovery (FLAIR), além de impregnação de contraste na região
periventricular bilateral e restrição à difusão na sequência
diffusion-weighted imaging (DWI) (Figura 1).
O exame do líquido cefalorraquidiano revelou apenas leve
hiperproteinorraquia (78 mg/dl). A pesquisa do vírus JC por
reação em cadeia de polimerase foi negativa. As funções
hepática e renal; eletrólitos; hormônios tireoidianos; provas
de atividade inflamatória; exames para autoimunidade;
hemograma completo; sorologias para sífilis, hepatites B e
C, vírus da imunodeficiência humana, Epstein-Barr vírus,
citomegalovírus, vírus T-linfotrópico humano e sarampo; os
marcadores tumorais; dosagem de IgG4 e vitaminas B12 e D
foram normais.
O rastreio laboratorial não indicou um fator etiológico claro,
portanto foi realizada biopsia cerebral. Os achados da avaliação
neuropatológica inicial foram compatíveis com edema
intersticial, gliose discreta e moderado infiltrado inflamatório
linfocítico nas paredes dos vasos de médio calibre e nas regiões
perivasculares, com ausência de necrose tecidual, compatíveis
com vasculite linfocítica. Uma reanálise do material (Figura
2) revelou densos cuffings vasculares representados por
células linfoides atípicas, as quais infiltravam o neurópilo
que apresenta espongiose e astrogliose reacional. Já o exame
imunohistoquímico demonstrou positividade para os seguintes
anticorpos: CD3, CD20, proteína ácida fibrilar glial, Ki67 e CD68, e o conjunto dos achados foi conclusivo para
linfomatose cerebral.
Metilprednisolona foi administrada na dose de 1000 mg por
via endovenosa durante cinco dias, seguida por dois ciclos de
ciclofosfamida 1 g cada. Após o tratamento houve redução
das áreas com impregnação do contraste às imagens por
RM, no entanto, com piora neurológica progressiva. Após
a ciclofosfamida, a paciente recebeu fez uso de azatioprina,
evoluindo quatro meses após com neutropenia febril e foi a
óbito, falecendo cinco meses após o início dos sintomas.

Figura 1. A e B, RM do encéfalo no FLAIR demonstrando acometimento da
substância branca supratentorial, núcleos da base e corpo caloso bilateralmente;
C e D, com áreas de impregnação do contraste paramagnético; e E e F, restrição
à difusão.

Figura 2. A, Hematoxilina e eosina com presença de cuffings vasculares e B,
atipias linfoides. No exame imunohistoquímico, perceberam-se C, astrócitos
imunorreativos à GFAP e D, células linfoides atípicas são fortemente coradas com
CD20.

Discussão
Na década de 90 iniciaram os relatos sobre linfoma primário
do sistema nervoso central (LPSNC) com características
peculiares, tais como a ausência de efeito de massa e de
impregnação do contraste paramagnético no exame de
ressonância magnética do encéfalo2,3,13.
Bakshi et al.1 descreveram dois casos de indivíduos com
demência rapidamente progressiva e achados semelhantes
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na RM do encéfalo que sugeriam doença linfoproliferativa
difusamente infiltrativa, porém sem evidente quebra de barreira
hematoencefálica. Devido às características particulares desta
variante de LPSNC e baseados na nomenclatura da gliomatose
cerebral cujo aspecto é de um glioma infiltrativo e difuso, este
grupo de pesquisadores propôs o termo linfomatose cerebral1.
Até o momento, na literatura médica há apenas 27 artigos que
se referem diretamente à linfomatose cerebral, descrevendo
um total de 44 indivíduos com esta doença5,6,8.

Aspectos demográficos
A distribuição entre os gêneros é semelhante, havendo uma
relação 1:1,2 entre mulheres e homens, respectivamente.
Quanto à faixa etária, a média de idade é de 58 anos, variando
entre 28 e 80 anos. A maior parte dos indivíduos são europeus
(43,2%), seguidos pelos asiáticos (34,1%) e, por último,
norte-americanos e canadenses (22,7%). Apenas raramente os
indivíduos são imunossuprimidos (6,8%)5,6,8. Nossa paciente
era do gênero feminino, dentro da faixa etária descrita e
imunocompetente.

Manifestações clínicas
Geralmente, a instalação dos sinais/sintomas é insidiosa. A
média entre o tempo do início dos sintomas para a primeira
consulta é de 60 dias. Por ocasião do diagnóstico, metade dos
pacientes se encontram com KPS 70. Conforme a literatura,
achados frequentes são o declínio cognitivo (59,1%), os
distúrbios de marcha (56,8%) e alterações do comportamento
(50%)5,6,8. No caso descrito, a procura do atendimento ocorreu
aos 30 dias de evolução e o valor de seu KPS encontravase inferior à média descrita na literatura. Já os sintomas
apresentados pela paciente, ainda que inespecíficos, eram
compatíveis com os relatos prévios pela presença da alteração
cognitiva e distúrbio de marcha.
Ainda que a paciente não apresentasse déficits neurológicos
focais estes são descritos na literatura em um terço dos
indivíduos acometidos. Já convulsões são uma manifestação
inicial rara, sendo descritas em menos de 5% dos pacientes.
Eventualmente foram descritas ainda queixas menos frequentes,
tais como cefaleia e vertigem12, hipotensão ortostática10,
anorexia7 e perda ponderal9,11.
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Neuroimagem
A linfomatose cerebral é uma doença peculiarmente infiltrativa
e difusa, que afeta principalmente a substância branca
profunda. Em pouco mais da metade há acometimento supra e
infratentorial (54,5%), sendo os demais apenas supratentorial
(45,5%). Além disso, em praticamente todos os casos a doença
se manifesta em ambos os hemisférios cerebrais (95,4%), e,
em cerca da metade destes estende-se também aos núcleos da
base (52,3%). A restrição à difusão foi descrita em sete dos
11 pacientes (63,6%) nos quais foram descritas imagens por
ressonância magnética pela sequência diffusion-weighted
imaging (DWI) e cerca de 1/3 dos indivíduos apresentavam
impregnação irregular após uso do gadolínio5,6,8. Na paciente
aqui descrita, os achados da RM foram compatíveis com a
maioria dos casos prévios, exceto pelo intenso realce da lesão
após o uso do contraste.

Líquido cefalorraquidiano
A descrição dos achados do LCR estava disponível em apenas
37 dos 44 casos descritos na literatura, com resultados variáveis
(Tabela 1)5,6,8.
Tabela 1. Características do líquido cefalorraquidiano em indivíduos com
linfomatose cerebral

Corroborando a literatura, o LCR da paciente apresentava
apenas hiperproteinorraquia, porém não foram pesquisadas
bandas oligoclonais, células neoplásicas ou realizada
imunofenotipagem.
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Patologia
O diagnóstico definitivo depende da biópsia cerebral ou da
imunofenotipagem de células no LCR, mas quando estes não
forem realizados há possibilidade de autopsia. Na maior parte
dos casos descritos apenas uma biópsia foi necessária (84,4%),
porém há casos de necessidade de uma segunda amostra. A
média de tempo relatada entre os primeiros sintomas até a
biopsia (n=28) e o diagnóstico definitivo (n=25) foi de 4,2
e 4,5 meses, respectivamente5,6,8. A análise histoquímica da
amostra pode ser fundamental para o diagnóstico definitivo.
Conforme a literatura, a maioria dos pacientes (86%)
apresentava linfoma difuso de grandes células B, 12%
apresentavam linfoma de células T e, até o momento, em
somente um paciente foi descrito um linfoma linfocítico de
pequenas células B com diferenciação linfoplasmática. As
únicas diferenças clínicas entre os tipos histológicos foram um
melhor KPS (≥70) e mais frequentemente doença supratentorial
isolada no momento do diagnóstico nos indivíduos portadores
de linfoma de células T5,6,8.

tempo de sobrevida foi superior àquele descrito na literatura. O
fato que prolongou para cinco meses a sobrevida pode ter sido
o uso da ciclofosfamida associada a azatioprina.
De acordo com Izquierdo et al.8, os melhores fatores
prognósticos foram indivíduos com idade menor de 56
anos, KPS ≥ 70 no momento do diagnóstico e tratados com
metotrexato. O linfoma de células T se revelou um fator
independente de pior prognóstico.

Conclusão
A linfomatose cerebral é uma doença rara do SNC, cujo quadro
clínico inicial pode ser de demência rapidamente progressiva.
Geralmente é um diagnóstico desafiador, por isso sua suspeição
e indicação de biopsia cerebral são fundamentais para garantir
o tratamento precoce e melhorar o prognóstico do paciente.
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Tratamento
Quanto à terapia preconizada, não há um consenso, embora
um dos fatores relacionados a uma maior sobrevida seja o
tratamento com metotrexato. Pouco mais de um terço dos
pacientes descritos na literatura receberam tratamento apenas
com corticoide (36,6%), 29,2% foram tratados com altas doses
de metotrexato associado a radioterapia ou outras drogas e no
restante (23,9%) o tratamento foi associação de radioterapia
ou outros quimioterápicos5,6,8. Nesta paciente foi iniciado
tratamento com corticoide em pulsoterapia, seguido por outros
dois imunossupressores, apresentando discreta melhora de
imagem, porém sem resposta terapêutica efetiva.

Sobrevida
A média de sobrevida é de quase três meses. De acordo com
o tratamento escolhido, a média de sobrevida dos indivíduos
não tratados foi de 1,97 meses e dos que receberam apenas
corticoides foi de 1,63 meses. Maiores tempos de sobrevida
foram encontrados naqueles que receberam metotrexato (13,8
meses) e radioterapia e/ou outro quimioterápico (4,42 meses)5,6,8.
Em nossa paciente, embora tenha recebido corticoterapia, o

Faro Santos PS, Vinholi A, da Silva TR, Koike M, Sato HK. - Linfomatose Cerebral: Um Raro Diagnóstico para
Demência Rapidamente Progressiva. Relato de Caso e Revisão de Literatura.

1.

Bakshi R, Mazziotta JC, Mischel PS, Jahan R, Seligson DB,
Vinters HV. Lymphomatosis cerebri presenting as a rapidly
progressive dementia: Clinical, Neuroimaging and Pathologic
Findings. Dement Geriatr Cogn Disord. 1999;10(2):152-157.
doi: 10.1159/000017116.

2.

Carlson BA. Rapidly progressive dementia caused by
nonenhancing primary lymphoma of the central nervous system.
AJNR Am J Neuroradiol. 1996 Oct;17(9):1695-1697.

3.

DeAngelis LM. Cerebral lymphoma presenting as a
nonenhancing lesion on computed tomographic/magnetic
resonance scan. Ann Neurol 1993; 33(3):308-311. doi: 10.1002/
ana.410330313

4.

Geschwind MD. Rapidly Progressive Dementia. Continuum
(Minneap Minn). 2016;22(2 Dementia):510-537. doi: 10.1212/
CON.0000000000000319.

5.

Hashiguchi S, Momoo T, Murohashi Y, Endo M, Shimamura
M, Kawasaki T, et al. Interleukin 10 Level in the Cerebrospinal
Fluid as a Possible Biomarker for Lymphomatosis Cerebri.
Intern
Med.
2015;54(12):1547-1552.
doi:
10.2169/
internalmedicine.54.3283.

6.

Hatanpaa KJ, Fuda F, Koduru P, Young K, Lega B, Chen W.
Lymphomatosis cerebri: a diagnostic challenge. JAMA Neurol.
2015;72(9):1066-1067. doi: 10.1001/jamaneurol.2015.1149.

7.

Imperiale D, Taraglio S, Atzori C, Testi R. Diffuse
leukoencephalopathy due to lymphomatosis cerebri: a
clinicopathological report. Neurol Sci. 2015;36(6):1071-1073.
doi: 10.1007/s10072-014-1974-3.

J Bras Neurocirurg 26 (4): 315 - 319, 2015

319
Case Report

8.

Izquierdo C, Velasco R, Vidal N, Sanchez JJ, Argyriou AA, Besora
S et al. Lymphomatosis cerebri: a rare form of primary central
nervous system lymphoma. Analysis of 7 cases and systematic
review of the literature. Neuro Oncol. 2016;18(5):707-715. doi:
10.1093/neuonc/nov197.

9.

Jiménez PP, Jiménez OL, García PF. Linfomatosis intravascular
cerebral como causa de demencia rápidamente progresiva.
Reporte de un caso. Rev Chil Neuro-Psiquiat 2013; 51(1): 3237. doi: 10.4067/S0717-92272013000100005

10. Keswani A, Bigio E, Grimm S. Lymphomatosis cerebri
presenting with orthostatic hypotension, anorexia, and
paraparesis. J Neurooncol. 2012;109(3):581-586. doi: 10.1007/
s11060-012-0931-3.
11. Raz E, Tinelli E, Antonelli M, Canevelli M, Fiorelli M, Bozzao
L, et al. MRI Findings in Lymphomatosis Cerebri: Description
of a Case and Revision of the Literature. J Neuroimaging.
2011;21(2):e183-186. doi: 10.1111/j.1552-6569.2010.00477.x.
12. Sato H, Takahashi Y, Wada M, Shiono Y, Suzuki I, Kohno K
et al. Lymphomatosis Cerebri with Intramedullary Spinal Cord
Involvement. Intern Med 2013; 52:2561-2565.
13. Terae S, Ogata A. Nonenhancing primary central nervous system
lymphoma. Neuroradiology 1996; 38(1):34-37.

Corresponding Author
Paulo Sérgio Faro Santos
Médico Residente de Neurologia
Departamento de Neurologia
Instituto de Neurologia de Curitiba
Curitiba, PR

Faro Santos PS, Vinholi A, da Silva TR, Koike M, Sato HK. - Linfomatose Cerebral: Um Raro Diagnóstico para
Demência Rapidamente Progressiva. Relato de Caso e Revisão de Literatura.

J Bras Neurocirurg 26 (4): 315 - 319, 2015

