
DIAGNÓSTICO PERI-PARTO DE LINFOMA DIFUSO DE 
GRANDES CÉLULAS B PRIMÁRIO DO MEDIASTINO

Mulher de 35 anos, com antecedentes de atopia

G1P0. Gravidez sem intercorrências até então

O diagnóstico de uma neoplasia durante a gravidez é

uma situação rara (1 em 1000 gestações). Os linfomas são a

quarta neoplasia que mais frequentemente complica a

gravidez, representando o Linfoma Hodgkin 6% e o Linfoma

Não-Hodgkin 5% de todas as neoplasias na gravidez. Entre

estes, o linfoma de células B primário do mediastino é um

dos mais comuns.

Introdução

O diagnóstico de linfoma do mediastino na

gravidez constitui um desafio pela

sobreposição dos sintomas com alterações

fisiológicas e patologias próprias da gravidez.

O linfoma não-Hodgkin parece agravar o

estado de hipercoagulabilidade induzido pela

gravidez, aumentando o risco de fenómenos

tromboembólicos, predispondo a oclusão dos

vasos placentários e consequentemente ao

desenvolvimento de pré-eclâmpsia, restrição

do crescimento fetal e morte fetal.
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Caso clínico

Internada por subida tensional

À admissão, referia também astenia e tosse seca

Trabalho de parto induzido por Pré-eclâmpsia grave

• Difícil controlo tensional

• Declínio da função renal

• LDH 820U/L

35 semanas de gestação

Parto eutócico. F, 2395g, Índice de Apgar 10/10

Durante o internamento,

Desenvolveu quadro de polipneia, ortopneia e

tosse persistente

Manteve hipertensão, com estabilidade hemodinâmica 

SatO2 99%. Gasimetria sem alterações, exceto ↑ lactatos

Auscultação pulmonar: murmúrio vesicular ausente

à esquerda

Radiografia de tórax: hipotransparência do campo

pulmonar esquerdo (Figura 1)

Angiotomografia Computorizada: massa mediastínica

anterior com 18cm, com compressão da artéria

pulmonar e do brônquio principal esquerdos e

volumoso derrame pericárdico (Figura 2)

Estudo anatomopatológico (biópsia incisional)

+ ausência de linfoma noutra localização

Diagnóstico de Linfoma difuso de grandes 
células B primário do mediastino

4 semanas pós-parto

Após avaliação por Hematologia, iniciou quimioterapia

com R-CHOP

Após 3 ciclos de R-CHOP

Avaliação interina documentou resposta completa

Mantém tratamento e acompanhamento por Hematologia

Conclusão

→ a regressão tumoral fez-se acompanhar de
normalização dos valores tensionais e da função renal

Figura 1 – Radiografia de tórax: hipotransparência do
campo pulmonar esquerdo, sem desvio do mediastino

Figura 2 – Angiotomografia computorizada de tórax:

massa mediastínica anterior hipovascular com 18cm (*),

sem plano de clivagem com aorta, comprimindo artéria

pulmonar esquerda (A) e brônquio principal esquerdo
(B); volumoso derrame pericárdico
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