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Linfoma Periférico de Células T Não Específico: Apresentação Cutânea
Peripheral T-Cell Lymphoma Not Otherwise Specified: Cutaneous 
Presentation
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Os linfomas periféricos de células T (LPCT) constituem um 
grupo heterogéneo de neoplasias agressivas que corres-
pondem a menos de 15% de todos os linfomas não Hodgkin 
(LNH) nos adultos.1 O linfoma periférico de células T não 
específico pertence a um grupo de linfomas predominante-
mente nodais de células T que derivam de vários tipos de 
células T maduras que não cumprem os critérios dos subti-
pos específicos de LPCT. O linfoma periférico de células T 
não especifico é o subtipo mais comum nos países do Oci-
dente, correspondendo a cerca de 30% dos LPCT e cerca 
de 6% dos LNH.2 A idade média do diagnóstico é aos 60 
anos e é mais comum em homens.3 A apresentação clínica 
mais habitual consiste em linfadenopatia generalizada com 
ou sem doença extra nodal. A pele e o aparelho digestivo 
são os locais extranodais mais frequentes. Esta neoplasia 
não apresenta um imunofenotipo característico.1,4

Doente, sexo masculino, 78 anos enviado à consulta de 
Medicina Interna por quadro de lesões cutâneas da face, 
tronco e dorso. Objectivamente apirético, com múltiplas le-
sões do tronco (Fig. 1), dorso e face (Fig. 2) de cor violácea, 
pétreas à palpação, não dolorosas e com pouca mobilida-
de. Adenomegalias axilares, supra claviculares e inguinais. 
Laboratorialmente destaca-se: esfregaço de sangue perifé-
rico com 8% de linfócitos atípicos. VIH 1 e 2 negativos. Feita 
biópsia de lesão cutânea com estudo imunohistoquímico. 
Diagnóstico de linfoma células T.

Iniciada terapêutica com CHOP (ciclofosfamida, doxoru-
bicina, vincristina e prednisona). Após 3 meses volta à con-
sulta de Medicina Interna com regressão franca das lesões 
cutâneas. Falece aos 8 meses após o diagnóstico.

A apresentação cutânea do linfoma periférico de células 
T não surge habitualmente com esta exuberância e “beleza 
pedagógica” de imagens. O diagnóstico de LPCT, não es-
pecifico é um diagnóstico de exclusão baseado em biópsia 

Palavras-chave: Linfomas Periféricos de Células T; Neopla-
sias da Pele.
Keywords: Lymphoma, T-Cell, Peripheral; Skin Neoplasms.

Figura 2: Lesão cutânea da face

 Figura 1: Lesão cutânea do tronco
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que evidência células T que não cumprem os critérios de 
outros subtipos de LPCT. A evolução clínica é agressiva e as 
recidivas são comuns.   ■
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