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RESUMO
Doença ou Linfoma de Hodgkin (LH) é o termo referido à
uma neoplasia com origem no sistema linfático. Tal
patologia surge quando uma célula de defesa do tipo B se
transforma em uma célula maligna. Essas células
neoplásicas formadas são capazes de se multiplicarem e
de se disseminarem pelo corpo predominantemente de
maneira ordenada pelos linfonodos, baço e podem
alcançar a medula óssea. Conforme consta pela revisão de
literatura especializada a LH é mais recorrente em
homens, da população branca e a faixa etária mais
incidente é entre 20 e 29 anos, bem como as mortes tem
decrescido ao longo dos anos. Nessa senda, o objetivo de
nosso trabalho é constatar se no estado do Paraná os
índices gerais se mantêm. Para tanto utilizamos de revisão
bibliográfica/documental com fulcro de demonstrar os
parâmetros gerais, já para constatar a ocorrência
estadual procedemos a análise retrospectiva baseado em
banco de dados do Departamento de Informática do
Sistema Único de Saúde (DATASUS).

PALAVRAS-CHAVE: Doença de Hodgkin, Estado do
Paraná, óbitos, internações, linfoma.

ABSTRACT
Hodgkin's disease or lymphoma (LH) is the term referred to a
neoplasm originating in the lymphatic system. Such
pathology arises when a type B defense cell turns into an evil
cell. These formed neoplastic cells are able to multiply and
spread disseminate out the body predominantly in an orderly
manner by lymph nodes and the spleen, which can reach the
bone marrow. As stated in the review of specialized
literature, LH is more recurrent in white men and the most
incident age group is between 20 and 29 years, as well as
deaths have decreased over the years. The objective of our
work is to verify whether in the state of Paraná the general
indexes remains. Therefore, we used a
bibliographic/documentary review with the goal of

demonstrating the general parameters, and to verify the state
occurrence we carried out a retrospective analysis based on a
database of the Computer Department of the Unified Health
System (DATASUS).

KEYWORDS: Hodgkin Disease, State of Paraná, deaths,
hospitalizations, lymphoma.

1. INTRODUÇÃO
Doença ou Linfoma de Hodgkin (LH) é o termo

referido à uma neoplasia com origem no sistema
linfático1. Tal patologia surge quando uma célula de
defesa do tipo B se transforma em uma célula maligna.
Essas células neoplásicas formadas são capazes de se
multiplicarem e de se disseminarem pelo corpo
predominantemente de maneira ordenada pelos
linfonodos, baço2 e podem alcançar a medula óssea3.

A doença é marcada pela presença ou não de
células chamadas “Reed-Sternberg”, as quais assumem
a forma de um grande linfócito multinucleado e com
nucléolos evidentes4. Do ponto de vista morfológico, o
linfoma de Hodgkin é uma neoplasia paradoxal: o
constituinte majoritário da massa neoplásica são
células inflamatórias. Apenas uma minoria das células
que ocupam um órgão acometido é propriamente
neoplásica. Estima-se que entre 1% e 2% sejam células
neoplásicas denominadas de células de Hodgkin e
Reed-Sternberg (células HRS)5.

O Linfoma de Hodgkin podem ser de dois tipos: o
linfoma de Hodgkin Clássico (LHC), com 95% dos
casos e Predominância Linfocitária Nodular, com 5%6,
a qual possui sua identificação por meio de
imunofenotipagem6,7. A modalidade clássica é
subdividida em quatro grupos: esclerose nodular,
celularidade mista, rico em linfócitos e depleção
linfocitária. Tal divisão ocorre, pois, é levado em
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consideração diferenças clínicas e morfológicas, isto é,
padrão de crescimento, grau de fibrose, composição de
estroma inflamatório não neoplásico, número de
células tumorais, relação com infecção pelo vírus
Epstein-Barr (VEB)8. O VEB, porém, está associado
com sua gênese, principalmente dos linfomas de
Hodgkin clássicos9. Para pormenorizar tais tipos
citados, entende-se que a esclerose nodular é o subtipo
mais comum, posto que contempla de 75 a 80% dos
casos de LH Clássico.

Inicialmente, os sinais e sintomas estão associados
com uma linfadenopatia superficial, que se caracteriza
por ser persistente, indolor, firme, apresentando
consistência dura-elástica e predominantemente
supradiafragmática². As sintomatologias mais comuns
da doença são os sintomas B: febre ou sudorese
noturna, perda de peso importante e fraqueza. Além
deles, é comum linfadenopatia indolor em região
cervical, torácica, axilar ou região inguinal e tosse1.

Ás vezes, a patologia pode apresentar
linfadenopatia mediastinal com ou sem obstrução da
veia cava superior10. O derrame pleural é observado em
14-15% dos casos, dependendo do estadiamento do
tumor e do envolvimento extranodal11. O quilotórax
também foi observado na literatura12. Sua patogênese
se mantém indefinida, porém alguns fatores de risco
são apontados como possíveis causas, entre eles a
exposição a infecções virais, particularmente pelos
vírus Epstein-Barr e HIV, além de fatores familiares e
imunossupressão13.

O Linfoma de Hodgkin corresponde a 10% dos
linfomas e a 0,6% dos cânceres diagnosticados no
mundo14. Conforme detalhado pela American Cancer
Society (2017)15, o estadiamento de um linfoma de
Hodgkin pode ser tido como um método de descrição
da extensão atual da doença. Estágio I (gânglios
linfáticos, anel de Waldeyer, timo, baço). Estágio II
(abrange dois territórios linfoides que estão do mesmo
lado do diafragma, ou seja, na “parte de cima” do corpo
ou na “parte de baixo” do corpo. Estágio III (abrange
dois territórios diferentes do diafragma). Estágio IV
(abrange dois lados do diafragma e outros órgãos não
linfoides como por exemplo o pulmão, o fígado, o
cérebro ou a medula óssea). O envolvimento da medula
óssea é um parâmetro relevante durante a propedêutica
de pacientes portadores de LH, pois além de conferir
pior prognóstico quando acometida é necessário a
composição dos escores prognósticos (IPS)16.

Para chegar ao diagnóstico do linfoma de Hodgkin,
devem-se obter cortes linfonodais ou órgão
extralinfático, como medula óssea, pulmão ou osso, e
reconhecer as células de Reed Sternberg ou de
Hodgkin, ou ambas17. A partir da descoberta do
linfoma, o tratamento é iniciado18. O tratamento
consiste na quimioterapia, sendo a combinação mais
utilizada a adriamicina, bleomicina, vinblastina e
dacarbazina (ABVD), padrão-ouro desde a década de
1990, o tratamento ABVD ainda não foi superado por
outras associações medicamentosas, terapia multimodal
com quimioterapia e radioterapia em alguns casos19.

Nessa senda, o objetivo de nosso trabalho é
constatar se no estado do Paraná os índices gerais se
mantêm. Para tanto utilizamos de revisão
bibliográfica/documental com fulcro de demonstrar os
parâmetros gerais, já para constatar a ocorrência
estadual procedemos a análise retrospectiva baseado
em banco de dados do Departamento de Informática do
Sistema Único de Saúde (DATASUS) de janeiro de
2015 a dezembro de 2018.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Esse estudo foi realizado através de análise

retrospectiva baseado em banco de dados
do Departamento de Informática do Sistema Único de
Saúde (DATASUS), com o fito de demonstrar os
números de internamentos e óbitos pela doença de
Hodgkin. Assim, investigamos a prevalência da
neoplasia entre faixa etária, sexo e população. O
período explorado foi entre janeiro de 2015 e dezembro
de 2018, tendo como campo de análise o Estado do
Paraná por Macrorregiões. Os dados encontrados foram
tratados de forma descritiva e exibidos em tabelas.

3. RESULTADOS
Após análise temporal de internações e de óbitos

por Linfoma de Hodgkin entre janeiro de 2015 a
dezembro de 2018 nas macrorregiões do estado do
Paraná, foram encontradas 1035 internações
relacionadas à esta doença, distribuídas da seguinte
forma: Leste com maior incidência (47,6%), Norte
(16,4%), Oeste (23,9%) e Noroeste (12%)19, conforme
mostra a tabela 1.

Tabela 1. Internações por ano processamento segundo Macrorregião
de Saúde.

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de informações Hospitalares
do SUS (SIH/SUS)19.

Foi observada a prevalência em homens, apontando
618 casos (59,7%) apresentado pela tabela 2. No caso
das mulheres houveram 417 internações (40,3%)20,
visto Tabela 3.

Tabela 2. Internações por ano do sexo masculino segundo
Macrorregião de Saúde.

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de informações Hospitalares do
SUS (SIH/SUS)20.



Fernandes et al. / Braz. J. Surg. Clin. Res. V.31 n.1,pp.14-18 (Jun - Ago 2020)

BJSCR  (ISSN online: 2317-4404) Openly accessible at http://www.mastereditora.com.br/bjscr

Tabela 3. Internações por ano do sexo feminino segundo
Macrorregião de Saúde.

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de informações Hospitalares
do SUS (SIH/SUS)20.

Por meio dos dados apresentados na tabela 4,
evidencia-se que a faixa etária onde a doença mais
desenvolve-se é ampla dos 15 aos 49 anos de idade,
sendo que o valor mais elevado se dá entre 20 a 29
anos com 340 casos (32.8%)20.

Tabela 4. Internações por faixa etária segundo Macrorregião de
Saúde.

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de informações Hospitalares
do SUS (SIH/SUS)20.

Ao analisar a incidência da Doença de Hodgkin de
acordo com a raça dos pacientes, levando em
consideração brancos e negros, mostra-se que a
prevalência é disparadamente em indivíduos de
fenótipo branco com 864 casos (83,4%), sendo que em
negros houveram 31 internações (3%)20. Tabelas 5 e 6.

Tabela 5. Internações por ano da população branca segundo
Macrorregião de Saúde.

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de informações Hospitalares
do SUS (SIH/SUS)20.

Tabela 6. Internações por ano da população negra segundo
Macrorregião de Saúde.

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de informações Hospitalares
do SUS (SIH/SUS)20.

Referente aos óbitos, no período supracitado foram
registrados 64 casos, sendo distribuídos assim: Leste
com maior ocorrência (51,5%), Norte (20,3%), Oeste
(9,3%), Noroeste (18,7%)19. Conforme apresentado na
tabela 7.

Tabela 7. Óbitos por ano processamento segundo Macrorregião de
Saúde.

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de informações Hospitalares
do SUS (SIH/SUS)20.

Também, se observa o maior número entre homens
56,25%, sendo que a prevalência de óbitos nesse
gênero é de 61,1% na macrorregião Leste, valor
discrepante comparando às outras macrorregiões, na
qual em segundo se encontra a macrorregião Norte com
22,2%20, como pode ser visto na tabela 8.

No caso das mulheres, em concordância com a
tabela 9 pode ser visto 28 casos de óbitos acometidas
pelo LH, uma menor incidência comparada com
homens, 43,75%, sendo 39,2% presente na
macrorregião Leste, observando-se menor incidência
nas demais regiões, porém pouca divergência nos
dados mostrados entre elas20.

Quanto a questão populacional, nota-se que
indivíduos de raça branca possuem uma maior
predisposição à doença de Hodgkin, sendo assim,
esclarece o alto número de perecimento apresentado na
tabela 10, no qual foram registrados 53 óbitos. Sendo
na macrorregião Leste de maior relevância, 58,5%
comparado às demais macrorregiões. Já a população
negra, foi encontrado apenas 1 caso na macrorregião
Noroeste20, como indicado na Tabela 11.

Tabela 8. Óbitos por ano do sexo masculino segundo Macrorregião
de Saúde.

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de informações Hospitalares
do SUS (SIH/SUS)20.

Tabela 9. Óbitos por ano do sexo feminino segundo Macrorregião de
Saúde.

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de informações Hospitalares
do SUS (SIH/SUS)20.

Tabela 10. Óbitos por ano da população branca segundo
Macrorregião de Saúde.

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de informações Hospitalares
do SUS (SIH/SUS)20.
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Tabela 11. Óbitos por ano da população negra segundo
Macrorregião de Saúde.

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de informações Hospitalares
do SUS (SIH/SUS)20.

4. DISCUSSÃO
Pode-se observar através dos estudos e resultados

apresentados por meio das tabelas referentes a
internações e óbitos de indivíduos acometidos pela
Doença de Hodgkin (LH) que ela é uma neoplasia com
bom prognóstico. Sendo que nas últimas décadas
permaneceu constante o número de novos casos.
Segundo nossos resultados levantados a incidência
nacional de internações e óbitos têm como maior
prevalência homens, população branca e uma dada
faixa etária. Como demonstrado por meio da tabela 1
foram 1.305 internações no Estado do Paraná, sendo a
região Leste a de maior prevalência com 47,6% de
casos, que através do levantamento de dados nota-se
que em relação ao gênero, o sexo masculino é mais
afetado que o feminino, enquanto o primeiro teve 618
casos, o segundo 417, conforme mostra a tabela 2 e 3.
Um outro fator relevante é a cor. A população branca
predomina em comparação a população negra, com
uma alta discrepância, 864 e 31. Desse modo,
conforme Machado (2013)² afirmou o LH  é mais
comum em indivíduos de população branca,
verificando-se uma menor incidência e uma diminuição
progressiva da frequência em negros, hispânicos e
descendentes asiáticos.

Ademais, pode-se evidenciar a partir da observação
dos resultados por meio das tabelas que os números se
mantiveram constante, com baixa progressão na
doença. Assim, estando em concordância com Santos
(2017)21 o qual revelou que a taxa de mortalidade foi
reduzida em mais de 60% desde meados dos anos 70,
tendo como fator determinante o avanço terapêutico e a
alta taxa de cura quando a doença é identificada
precocemente. Diante disso, compreende-se os dados
inferiores em relação a óbito, como apontado na tabela
7 tiveram 64 casos de morte pela doença de Hodgkin,
em relação a 1.305 internações, dessa maneira, apenas
confirmando o estudo que revela a elevada taxa de cura
dessa doença. De fato, todos os doentes com LH são
potencialmente curáveis, independentemente da
apresentação inicial2. Além disso, a predominância de
ocorrência é entre 15 e 40 anos de idade22, tendo como
pico a idade entre 20 a 29 anos com 340 internações
(32,8%) - revelados na tabela - o que evidencia que os
dados encontrados no estado em questão seguiram o
padrão existente.

Dentre os fatores de riscos associados, ao
desenvolvimento do LH, está a exposição a infecções
virais (Epstein-Baar e HIV), bem como fatores
familiares e imunossupressão13. Outros estudos
revelam que os principais fatores prognósticos do
desenvolvimento do Linfoma de Hodgkin em adultos

foram: anemia, idade avançada, nível de albumina,
contagem de linfócitos e nível avançado da doença22. É
importante frisar que o LH foi o primeiro câncer
humano a ser tratado com sucesso com a utilização da
radioterapia e quimioterapia23, entretanto, alguns
pacientes apresentam falência da resposta ao
tratamento por questões epigenéticas do tumor ou
fatores genéticos24.

Todavia, evidencia-se que os valores citados podem
ser subestimados pois os diagnósticos a respeito do
linfoma de Hodgkin é um desafio à prática clínica, a
exemplo, pela dificuldade de identificar as
manifestações clínicas que não são tão específicas25.

5. CONCLUSÃO
Nosso estudo mostrou o aumento de internações

pela doença de Hodgkin durante o referido período no
estado do Paraná, porém um número de óbitos
significativamente pequeno e sem elevação ou queda
dos casos, se mostrando estável. Todavia, acredita-se
que os valores citados estejam sub ou superestimados
haja vista o desafio para a prática clínica no
diagnóstico. Considera-se, portanto, pontos de
relevância o estudo de práticas que identificam mais
assertivamente os sinais e sintomas para o melhor
diagnóstico.
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