
INTRODUÇÃO: O linfoma primário da mama é um tumor

raro, correspondendo a até 0,5% dos cânceres de mama e

desses, aproximadamente 2% dos linfomas primários da

mama acometem o sexo masculino.

LINFOMA MAMÁRIO PRIMÁRIO EM PACIENTE MASCULINO: RELATO DE CASO
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RELATO DE CASO: Paciente, 55 anos, sexo masculino,

apresentando nódulo de contorno irregular em quadrante

supero lateral de mama direita, medindo 2,3cm mamografia.

Realizada exérese do nódulo com achados histológicos e

principalmente imunohistoquímicos que suportam o

diagnóstico de linfoma folicular.
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1.Mamografia e ultrassom evidenciando lesão nodular em mama direita.

IMUNO-HISTOQUÍMICA:

CD20 – Positivo nos nódulos neoplásicos e na zona internodular.

CD3 – Positivo em linfócitos T reacionais.

Bcl6 – Positivo nos nódulos neoplásicos.

CD10 – Positividade focal nos nódulos neoplásicos.

Ki 67 – Índice proliferativo de 70%.

Linfoma folicular de crescimento exclusivamente folicular

grau 3ª da OMS.

ANÁLISE HISTOTOLÓGICA:  Os cortes histológicos 

mostram a presença de diversos folículos linfóides de 

tamanhos variados, constituídos por linfócitos atípicos 

exibindo por vezes nucléolos evidentes e cromatina 

irregular. Presença ainda de feixes fibrosos, hialinos e 

eosinofilícos. Compatível com linfoma.

CONCLUSÃO: Os linfomas primários da mama são tumores

raros, de crescimento progressivo e características clínicas

semelhantes aos outros carcinomas mamários. A maioria

dos pacientes são mulheres, na sexta a sétima décadas de

vida. Apesar de raro o linfoma primário da mama deve ser

considerado no diagnostico diferencial das doenças

malignas da mama.

2. Os cortes histológicos mostram diversos folículos linfóides de tamanhos variados, com 

linfócitos em meio  a  feixes fibrosos, hialinos e eosinofilícos. (40X).

3.  Detalhe  exibindo linfócitos. por linfócitos atípicos exibindo por vezes nucléolos evidentes e 

cromatina irregular.(40X).
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