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RESUMO 

Pelissari DM. Campos eletromagnéticos e leucemia linfocítica aguda em crianças 
residentes na Região Metropolitana de São Paulo [dissertação de mestrado]. São 
Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 2009. 

 
Introdução- As Leucemias Linfocíticas Agudas (LLA) constituem-se na 

mais comum das neoplasias em crianças. Alguns estudos epidemiológicos 
identificaram riscos aumentados de LLA em crianças expostas a campos magnéticos 
gerados por linhas de força de alta tensão, porém, essa associação não foi confirmada 
por outros estudos. Objetivo- Verificar a associação entre exposição a campos 
magnéticos e a incidência da LLA em crianças residentes na Região Metropolitana 
de São Paulo, considerando-se a distância das residências das crianças de linhas de 
transmissão de energia (88, 138, 230, 345 e 440 kV).  Métodos- Estudo caso-
controle de base populacional. Os casos foram selecionados em cinco hospitais na 
capital do município de São Paulo, que concentram o atendimento a crianças com 
LLA. Quatro controles populacionais foram selecionados para cada caso, 
emparelhados por sexo, idade e cidade de nascimento. Casos e controles foram 
entrevistados utilizando-se questionário similar para obtenção de informações sobre 
as variáveis de interesse e potenciais variáveis de confusão. Os domicílios foram 
avaliados em relação às distâncias de linhas de transmissão de energia mais próxima 
utilizando-se o Global Positioning System (GPS). Na análise da associação entre 
campos magnéticos e LLA foi utilizada regressão logística condicional, incluindo o 
controle de potenciais variáveis de confusão. Foram calculados os odds ratios (OR) e 
os respectivos intervalos com 95% de confiança (IC95%). Resultados- A associação 
entre a distância de linhas de transmissão e LLA foi ajustada pela variável 
escolaridade da pessoa entrevistada, resultando em OR de 2,91 (IC95% 0,92-9,22). 
Conclusão- Concluiu-se que, crianças residentes a menos de 160 metros de linhas de 
transmissão de energia na RMSP apresentam risco maior, porém não estatisticamente 
significativo de desenvolver LLA quando comparadas com as que residem a mais 
que 160 metros. 

 

Descritores: leucemia linfocítica aguda na infância; campos magnéticos; linhas de 

transmissão; estudo caso-controle; Região Metropolitana de São Paulo. 
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ABSTRACT 
Pelissari DM. Electromagnetic fields and acute lymphocytic leukemia in children 
living in the Metropolitan Area of Sao Paulo [master degree thesis]. Sao Paulo: 
School of Public Health at USP; 2009. 
 

Introduction-The Acute Lymphocytic Leukemia (ALL) is the most common 
cancers in children. Some epidemiological studies have identified increased risk of 
ALL in children exposed to magnetic fields generated by high voltage power lines, 
however, this association was not confirmed by other studies. Purpose- Check the 
association between exposure to magnetic fields and the incidence of ALL in 
children residing in the Metropolitan Region of São Paulo, considering the distance 
from children’s home and transmission lines (88, 138, 230, 345 and 440 kV). 
Methods- A population-based case-control study. The cases were selected in five 
hospitals in the city of Sao Paulo, which account for the care of children with ALL. 
Four population controls were selected for each case, matched by sex, age and city of 
birth. Cases and controls were interviewed using a similar questionnaire to obtain 
information on the interest variables and potential confounding variables. The homes 
were evaluated by distances of the nearest transmission lines using the Global 
Positioning System (GPS). To examine the association between magnetic fields and 
ALL was used conditional logistic regression, including the control of potential 
confounding variables. We calculated the odds ratios (OR) and their 95% confidence 
interval (95%CI). Results-The association between the distance of transmission lines 
and ALL was adjusted by education of the person interviewed, and the OR was 2.91 
(95% CI 0.92-9.22). Conclusion- Children living at less than 160 m of power 
transmission lines in RMSP have higher risk, though not statistically significant, 
when compared with those living in more than 160 m.  

 

Key words: childhood acute lymphocytic leukemia; magnetic fields; transmission 

lines; case-control study; Metropolitan Area of Sao Paulo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 As leucemias compreendem um grupo heterogêneo de doenças malignas do 

sistema hematopoético. As leucemias agudas caracterizam-se pela expansão clonal 

de células hematopoéticas imaturas na medula óssea, no sangue periférico e em 

outros tecidos (BUCCHERI e LORENZI, 2006). A transformação maligna pode 

ocorrer nas células precursoras totipotentes ou nas precursoras já comissionadas para 

a linhagem mielóide ou linfóide. As de caráter linfóide originam-se pelo 

comprometimento de células precursoras da linhagem linfóide (HOFFMAN et al., 

2000).  

As leucemias são responsáveis por aproximadamente 2% de todos os tipos de 

cânceres no mundo (HODGSON et al., 2007). O subtipo de leucemia mais comum 

no mundo em crianças é a leucemia linfocítica aguda (LLA) que compreende 80% 

das leucemias pediátricas, sendo menos comum em adultos (15% das leucemias) 

(HODGSON et al., 2007).  

Estudos na América do Norte, Ásia, e Europa apontaram que a taxa de 

incidência de leucemia em crianças aumentou nas duas últimas décadas 

(COEBERGH et al., 2006; SHAH e COLEMAN, 2007; LINABERY e ROSS, 2008; 

SWAMINATHAN et al., 2008). Embora parte deste aumento possa ser decorrente da 

melhoria nos registros de câncer e no diagnóstico da doença, esses fatos explicam 

apenas parte da tendência. Alguns autores acreditam que as taxas realmente 

aumentaram, porém os fatores contribuintes, ainda não estão bem estabelecidos. Uma 

hipótese é de que a tendência seria devida a fatores relacionados ao estilo de vida 

moderno.  

Muitos fatores foram associados com a ocorrência de leucemias em crianças, 

porém apenas as radiações ionizantes são reconhecidas como de risco (BELSON et 

al., 2007). Segundo o National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS, 

2002), os campos magnéticos gerados no meio ambiente são muito baixos para serem 

reconhecidamente nocivos a saúde. Apesar disso, os autores WERTHEIMER e 
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LEEPER (1979) constataram associação significativa entre leucemia e tumores de 

cérebro em crianças residentes próximas às linhas de alta tensão.  

Nos últimos 20 anos, um importante esforço de investigação tem ocorrido 

para determinar se, e como, os campos magnéticos podem aumentar o risco de 

câncer, particularmente nas leucemias na infância, dentre os quais se destacam uma 

coorte conduzida na Finlândia (VERKASALO et al., 1993), dois estudos caso-

controle aninhado em coorte (FEYCHING e AHLBOM, 1993; TYNES e 

HALDORSEN, 1997), dezenas de estudos caso-controle e dois estudos de meta-

análise (AHLBOM et al., 2000; GREENLAND et al., 2000). 

Com base nestas investigações, particularmente nos resultados das metas-

análises, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC, 2002) classificou os 

campos magnéticos de baixa freqüência como carcinogênicos de classe 2B, ou seja, 

possivelmente carcinogênico para os humanos. 

      

 

1.1 BIOLOGIA E HISTÓRIA NATURAL 

 

 

A leucemia foi inicialmente descrita em 1845 por Virchow (PUI e EVANS, 

1998). São neoplasias proliferativas clonais de células imaturas do sistema 

hematopoiético que são caracterizadas por diferenciação anormal (HODGSON et al., 

2007). Células leucêmicas se acumulam na cavidade da medula óssea, substituindo a 

maioria das células hematopoiéticas normais, resultando em sinais e sintomas da 

doença como: insuficiência da medula óssea e suas conseqüências, anemia, 

hemorragias e infecções (SCHEINBERG et al., 2001).  

As leucemias agudas, que podem ser agrupadas em mieloblásticas (leucemia 

mielóide aguda [LMA]) ou linfoblásticas (LLA), derivam de células progenitoras 

hematopoiéticas primitivas, apresentando semelhança com as células imaturas, em 

contrapartida, as leucemias crônicas têm o fenótipo e aspecto biológico de células 

mais maduras (BUCCHERI e LORENZI, 2006). A leucemia mielóide crônica 
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(LMC), no entanto, ao longo do tempo pode se transformar em aguda, com fases 

blásticas, e posteriormente, assemelha-se à leucemia aguda na sua biologia, evolução 

clínica e necessidade de terapia (SCHEINBERG et al., 2001).  

A LLA é causada pela proliferação maligna de linfoblastos que são células 

precursoras dos linfócitos B e T (HOFFMAN et al., 2000). Ela difere dos linfomas 

porque geralmente este último apresenta células mais maduras tipicamente linfóides 

que habitam os gânglios linfáticos, baço, ou outros locais fora da medula antes de se 

espalharem pelo sangue ou medula óssea (SCHEINBERG et al., 2001). Alguns 

linfomas, como o linfoma linfóblástico e linfoma de Burkitt, conservam tanto as 

características das leucemias quanto de linfomas, mas são derivados de células 

imaturas e exigem terapêutica semelhante à utilizada para LLA (SCHEINBERG et 

al., 2001). 

 

 

1.2 CLASSIFICAÇÃO DAS LEUCEMIAS 

 

 

 Embora as leucemias agudas sejam relativamente raras, elas são bem 

estudadas e caracterizadas (WEINSTEIN e TARBELL, 2001). Muitos subtipos de 

leucemia foram descritos e definidos por diversas técnicas, entre elas: morfologia 

(French-American-British Cooperative Working Group [FAB]), imunofenotipagem 

(células T, B e precursores) ou critério citogenético (t[9;22], t[4;11], t[1;19] e 

t[12;21]). 

A classificação morfológica foi desenvolvida nos anos 70, para as leucemias 

agudas pelo FAB (BENNETT et al., 1985). O grupo dividiu a LLA em três subtipos 

morfológicos (L1, L2 e L3), sendo o L1 os linfoblastos (tipo mais comum em 

crianças), L2 os blastos (10% dos casos) e por último o subtipo L3, blastos mais 

raros compreendendo de 1 a 2% das LLA. 

A classificação por imunofenotipagem utiliza um painel de associações 

lineares monoclonais pelo qual a maioria dos casos de LLA podem ser subdivididos 
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em precursores de célula B e subgrupo de precursores de célula T (WEINSTEIN e 

TARBELL, 2001). Os precursores de célula B são ainda subdivididos em pré-B, 

prematuros pré-B, e as células T de acordo com os níveis de diferenciação das 

células. 

A combinação de citogenética com outros métodos moleculares tem como 

principal objetivo identificar anomalias cromossômicas em aproximadamente 80% 

dos casos de leucemia aguda em crianças (RABBITTS, 1994). 

Cada método de diagnóstico apresentou contribuições e limitações para a 

classificação das leucemias. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 

2005), o sistema FAB propunha uma classificação baseada apenas nas colorações 

habituais (OMS, 2005). O uso de imunofenotipagem e técnicas de biologia molecular 

mostraram que as categorias individuais de leucemia eram heterogêneas e ainda 

verificou-se que a diferenciação de leucemia linfóide (LL) e linfomas era bastante 

artificial, pois referia-se a padrões de invasão em cada paciente e não se baseava no 

tipo celular ou nas diferenças clínicas (OMS, 2005). Os estudos citogenéticos 

revelaram a importância das translocações cromossômicas com alterações de genes 

específicos, na patogênese e no comportamento clínico de vários tipos de leucemias 

(OMS, 2005). 

Esses conhecimentos foram as bases da classificação REAL- Revised 

European-American Lymphoma (OMS, 2005). Esta classificação utiliza as variáveis: 

morfologia, imunofenotipagem, alterações genéticas e aspectos clínicos. A 

classificação da OMS (2005) em leucemias tem a mesma abordagem. Reconhece 

duas categorias de leucemias linfocíticas: aquelas compostas por células do sistema 

hematopoiético ou precursores imaturos que processam as imunoglobulinas ou genes 

de células B e T (LLA) e as compostas pela função periférica das células B ou T. 
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1.3 INCIDÊNCIA DE LEUCEMIAS 

 

 

 As leucemias são mundialmente as neoplasias malignas mais comuns na 

infância, correspondendo a aproximadamente 33% de todas as doenças malignas em 

menores de 14 anos (PETRIDOU e TRICHOPOULOS, 2002).  

Nos Estados Unidos da América (EUA), entre 1992 e 2004 foi constatada 

uma taxa de incidência de leucemia em menores de 14 anos de 41,4/1 milhão de 

pessoas anos, e de LLA de 31,9/1 milhão de pessoas anos (LINABERY e ROSS, 

2008). Na Inglaterra e no País de Gales a incidência média de leucemia em menores 

de 14 anos passou de 38,3 entre 1971 a 1975 para 46,1/1 milhão de pessoas anos no 

período de 1996 a 2000 (SHAH e COLEMAN, 2007). Na Europa, crianças menores 

de 14 anos de idade apresentaram no período de 1978 a 1982 taxa de 40 que 

aumentou para 45/1 milhão de pessoas anos entre 1993 e 1997, sendo que a LLA 

ocorreu em 81% dos casos (COEBERGH et al., 2006). Um estudo realizado na Índia 

no período de 1990 a 2001 por SWAMINATHAN et al. (2008) com crianças 

menores de 14 anos de idade, constatou uma taxa de incidência de leucemia em 

meninos de 45,8 e 29,3/1 milhão em meninas. Do total das leucemias, 76% eram 

LLA.  

No Brasil, os percentuais de leucemia variam em relação ao conjunto de 

neoplasias na infância, de acordo com diferentes regiões, entre 25% a 35% (REIS et 

al., 2007). No Estado de São Paulo esse percentual no ano de 2000 foi de 28,6% 

(Fundação Oncocentro de São Paulo [FOSP], 2002), e a LLA correspondeu a 81% 

das leucemias em menores de 18 anos (FOSP, 2006). No município de São Paulo, 

para o mesmo ano, o percentual de leucemias em relação ao conjunto de neoplasias 

na infância foi de 31,2% em meninos e 29,7% em meninas (MIRRA et al., 2004) e 

cerca de 70% das leucemias entre 0 a 14 anos eram LLA (MIRRA et al., 2004). 

Incidências menores são habitualmente encontradas em países em 

desenvolvimento (RIBEIRO et al., 2007), entretanto no município de São Paulo, as 

taxas são similares às dos países desenvolvidos. No período de 1969 a 1998 o 

coeficiente médio de incidência de leucemia em menores de 14 anos no município de 
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São Paulo foi de 47,5 em meninos e 44,3/1 milhão em meninas (MIRRA et al., 

2004). 

 

 

1.3.1 Incidência e faixa etária infantil 
 

 

A incidência da leucemia apresenta dois picos em relação à idade, o primeiro 

na infância (menores de 14 anos) e o segundo em idosos (CHESSELLS, 2002). A 

idade é um fator fortemente associado com o tipo de leucemia. A LLA é uma doença 

da infância, particularmente de 3 a 5 anos (FOSP, 2006) e a leucemia linfocítica 

crônica (LLC) é mais incidente nos idosos (MIRRA et al., 2004).  

Nos EUA, crianças de 1 a 4 anos, quando comparadas com as demais faixas 

etárias, apresentaram as maiores taxas de LLA chegando a 73,2/1 milhão de pessoas 

anos, caindo para 32,2 em crianças de 5 a 9 anos e 19,4 em crianças de 10 a 14 anos 

(LINABERY e ROSS, 2008). Na Inglaterra e no País de Gales, crianças entre 1 a 4 

anos, apresentaram taxa de incidência de LLA semelhante a do estudo anterior 

(79,81/1 milhão de pessoas anos) (SHAH e COLEMAN, 2007). COEBERGH et al. 

(2006) relataram que as taxas de LLA mais elevadas foram observadas em crianças 

de 1 a 4 anos, reduzindo pela metade em crianças de 5 a 9 anos e aproximadamente 

25% em crianças de 10 a 14 anos. Na Índia, a LLA em crianças de 0 a 4 anos do sexo 

masculino apresentou taxa de 40,1/1 milhão, e para o sexo feminino de 34,3 

(SWAMINATHAN et al., 2008). Embora a Índia apresente baixas taxas de 

incidência quando comparadas com as dos EUA e Europa, o comportamento da 

incidência segundo a faixa etária infantil foi semelhante, sendo maior entre crianças 

de 0 a 4 anos, seguida das de 5 a 9 anos de idade (SWAMINATHAN et al., 2008). 

O pico de incidência de leucemia entre o terceiro e quarto ano de vida foi 

observado por diversos autores (CHESSELLS, 2002; BUCCHERI e LORENZI, 

2006; RIBEIRO et al., 2007; REIS et al., 2007). Este pico é ausente em muitos países 

em desenvolvimento (CHESSELLS, 2002), porém, dados do Registro de Câncer de 
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Base Populacional de São Paulo (RCBP, 2008) mostram que é presente no município 

de São Paulo. Apesar dos dados do RCBP não refletirem o total de casos novos de 

câncer diagnosticados e tratados no município devido a problemas de duplicação e 

períodos de coleta comprometidos por desativação do registro, foram calculadas as 

taxas de incidência por 1 milhão de pessoas anos de LL em menores de 14 anos, 

utilizando a estimativa da população de menores de 14 anos para o ano 

correspondente quando disponível ou ano de recenseamento mais próximo quando a 

estimativa não se encontrava disponível (Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde [DATASUS], 2008). 

Entre 1969 e 2003, as maiores taxas de incidência foram entre crianças de 0 a 

4 anos (Figura 1). No ano de 2003, a taxa de incidência de LL em crianças de 0 a 4 

anos foi de 61,1/1 milhão de pessoas anos, enquanto que para o estrato de 5 a 9 anos 

foi de 34,3 e de 10 a 14 anos de 28,7/1 milhão de pessoas anos. Observou-se 

tendência crescente da taxa de incidência em crianças menores do que quatro anos no 

período de 1969 a 1993, seguida de decréscimo entre 1993 e 2003. Para as faixas 

etárias de 5 a 9 anos e 10 a 14 observou-se estabilidade no período de 1969 a 1983, 

seguido de aumento até 1998 e queda até o final do período estudado. 
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Figura 1 - Taxa de incidência de leucemia linfóide (por 1 milhão de pessoas anos) em 
menores de 14 anos segundo faixa etária infantil no município de São Paulo, 1969-
2003. 
         

 
Fonte: Registro de Câncer de Base Populacional de São Paulo, 1969-2003. 

 

 

1.3.2 Incidência e sexo 
 

 

A LLA em crianças apresenta uma razão de sexo mundial de 1,2 homens para 

cada mulher (CHESSELLS, 2002). Na Europa (< 14 anos) a incidência entre os 

meninos foi maior do que entre as meninas (COEBERGH et al., 2006). Nos EUA em 

crianças menores de 14 anos, os meninos também apresentaram taxa maior que as 

meninas, 46,1 e 37,4/1 milhão de pessoas anos respectivamente (LINABERY e 

ROSS, 2008). Na Índia a taxa de incidência para a LLA foi de 35,5 em meninos e 

22,2/1 milhão em meninas (SWAMINATHAN et al., 2008).  

No Brasil, observou-se uma taxa de incidência de leucemia entre os meninos 

de 41 e 36/1 milhão em meninas (RIBEIRO et al., 2007). No município de São 

Paulo, em 2003 a relação masculino/feminino de LL em crianças (0 a 14 anos de 

idade) foi de 1,5 meninos para cada menina (RCBP, 2008). Entre 1969 a 2003, com 
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exceção do ano de 1978, o sexo masculino foi mais incidente que o feminino (Figura 

2). 

 

 

1.4 TENDÊNCIA TEMPORAL DAS LEUCEMIAS  

 

 

Quanto à análise de tendência, para o período de 1992 até 2004, foi 

constatada estabilidade nas taxas de neoplasias malignas em crianças nos EUA, 

porém tendência crescente em determinados subgrupos clínicos, entre eles a LLA. A 

tendência da taxa de LLA apresentou-se instável em relação à idade, crianças de 5 a 

9 anos apresentaram aumento de 3,6% seguido de queda (LINABERY e ROSS, 

2008). Na Inglaterra e no País de Gales, a incidência das leucemias aumentou cerca 

de 20% entre o início dos anos 70 até o final do século XX com aumento de 4% a 

cada cinco anos (SHAH e COLEMAN, 2007). A média de aumento foi significativa 

para todos os grupos de faixa etária, mas a maior foi em menores de cinco anos (46% 

em < 1 ano de idade e 24% naqueles de 1 a 4 anos de idade) quando comparado com 

crianças mais velhas (taxas variaram de 12% a 15%) (SHAH e COLEMAN, 2007). 

A incidência de leucemias em crianças no período de 1978 a 1997 na Europa 

aumentou 0,6% por ano em média, particularmente devido à LLA com aumento de 

0,8% em média por ano (COEBERGH et al., 2006). Na Índia, foi constatada 

tendência crescente na incidência de leucemia em crianças menores de quatro anos 

em ambos os sexos no período de 1990 a 2001 (SWAMINATHAN et al., 2008). 

Observou-se no município de São Paulo em menores de 14 anos que a taxa de 

incidência de LL em 1969 foi de 7,0 entre os meninos e 6,3/1 milhão entre as 

meninas, enquanto que em 2003, foi de 49,2 e 33,5 respectivamente (Figura 2). Com 

períodos de oscilação, o gráfico mostra uma tendência crescente da taxa de 

incidência de LL entre as crianças do sexo masculino e feminino, análoga à 

observada em outros países. A tendência crescente no período de 1969 a 1998 se deu 

principalmente pelo aumento da incidência em crianças menores de quatro anos 
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como mostra a Figura 1 e de menor importância pelo aumento das taxas de 

incidência em crianças maiores que 5 anos. Em ambos os sexos observou-se 

decréscimo da incidência no período de 1998 a 2003, esta queda ocorreu devido a 

redução das taxas de incidência de crianças entre 5 a 14 anos (Figura 1) destacando-

se aqui que a taxa de incidência de LL em crianças menores de quatro anos 

apresentou-se estável neste período.  

 

Figura 2 - Taxa de incidência de leucemia linfóide (por 1 milhão de pessoas anos) em 
menores de 14 anos no município de São Paulo, 1969-2003. 

 
Fonte: Registro de Câncer de Base Populacional de São Paulo, 1969-2003. 

 

           Os aumentos verificados na incidência de todas as neoplasias malignas 

infantis são muitas vezes justificados como, principalmente, decorrentes de 

incrementos na incidência de leucemias. Contudo, tais acréscimos podem não 

significar de fato que a ocorrência da doença tenha realmente se alterado na 

população. Assim, MILLER et al. (1995) atribuíram o aumento na incidência das 

LLA em crianças dos Estados Unidos, entre 1973 e 1987, ao aprimoramento nas 

técnicas diagnósticas e à maior especificidade das mesmas, fazendo com que 

leucemias classificadas anteriormente apenas como agudas, passassem a ser melhor 

caracterizadas como LLA.  
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1.5 FATORES ETIOLÓGICOS 

 

 

Estudos epidemiológicos sobre leucemias agudas na infância têm examinado 

inúmeros possíveis fatores de risco com intuito de revelar sua etiologia. Em revisão, 

GREAVES (1997) propôs um modelo dos possíveis fatores causais, subdivididos 

em: modificações genéticas (modificação no sistema imune, metabolismo 

carcinogênico, reparação do DNA e mutação de alelos herdados), fatores ambientais 

(radiação ionizante, solventes, infecções, toxinas, dieta e transformações viróticas) e 

modificações adquiridas (dieta, infecções e imunossupressores). Da mesma forma, 

LINET et al. (2006) apontaram vários fatores de risco ambientais, tais como 

poluentes no ar, radiações ionizantes e não-ionizantes e aspectos ligados ao estilo de 

vida moderno.  

 A partir da experiência das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, a 

radiação foi admitida como causa das LLA, LMA e LMC nos sobreviventes 

(BUCCHERI e LORENZI, 2006). Porém, os diferentes subtipos de leucemia 

implicam em diferentes mecanismos causais da doença e apesar dos grandes 

progressos no diagnóstico e na terapia das leucemias agudas, sua etiologia 

permanece obscura. 

Segundo BELSON et al., (2007), apenas um fator esteve significativamente 

associado a LLA e LMA, as radiações ionizantes, enquanto que para outros fatores, 

resultados de diferentes estudos mostraram-se controversos. Por ser de ocorrência 

rara em crianças, estudos prospectivos são inviáveis, sendo assim, a maioria dos 

estudos epidemiológicos realizados foram conduzidos retrospectivamente, do tipo 

caso-controle. Os resultados dessas pesquisas epidemiológicas sobre leucemia em 

crianças pôde identificar alguns dos potenciais fatores de risco. Os fatores com 

possíveis associações etiológicas com leucemias em crianças discutidos a seguir, 

incluem fatores principais e controversos já associados com a doença. 
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1.5.1 Fatores Genéticos 
 

 

 A ocorrência de leucemias em crianças, bem como de outros cânceres, pode 

ser o resultado da interação entre a herança genética e exposições ambientais 

(BELSON et al., 2007). A importância de eventos genéticos na vida uterina foi 

estudada utilizando concordância entre gêmeos com leucemia (GREAVES et al., 

2003; ZIPF et al., 2000). De acordo com ZIPF et al. (2000), gêmeos idênticos quando 

comparados com a população em geral possuem duas vezes mais chance de 

desenvolverem leucemia se um deles desenvolver a doença com idade menor do que 

7 anos. A hipótese da leucemia na infância se originar durante a vida uterina se 

confirmou com o estudo de amostras de sangue de recém nascidos que 

desenvolveram LLA na qual foram encontradas translocações leucêmicas (GALE et 

al., 1997; GREAVES et al., 2003) além disso, o aumento do risco de leucemias 

esteve associado com determinados polimorfismos genéticos (CANALLE et al., 

2004). 

 Apesar de síndromes genéticas acometerem pequena proporção de crianças 

com leucemia, certas doenças hereditárias foram associadas com aumento do risco 

em desenvolver leucemia. Alguns exemplos são citados em revisão de BELSON et 

al. (2007): anemia Falciforme, Síndrome de Bloom, Síndrome de Down, Síndrome 

de Shwachman e neurofibromatose. Essas doenças são caracterizadas por defeito na 

reparação do DNA, anormalidade no número de cromossomos e translocações 

cromossômicas (BELSON et al., 2007). 
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1.5.2 Fatores Infecciosos 

 

 

BELSON et al. (2007) referem que algumas informações contribuíram para a 

teoria de que existe um agente transmissível potencialmente envolvido no processo 

de oncogênese da leucemia infantil. Segundo GREAVES (2002) o pico de incidência 

da leucemia em crianças abordado anteriormente refere-se à faixa etária infantil de 

maior incidência para as infecções na infância. Além disso, alguns autores referem 

uma variação sazonal com associação significativa para a LLA, porém com 

discordância em relação à estação do ano considerada de risco sugerindo que este 

aspecto não seja relevante. ROSS et al. (1999) constataram pico no verão, KARIMI e 

YARMOHAMMADI (2003) no outono e inverno e FELTBOWER et al. (2001) na 

primavera. 

 

 

1.5.3 Concepção, Gestação e Nascimento 
 

 

1.5.3.1 Suplementação de ferro e ácido fólico na gravidez 
 

 

Na Austrália (THOMPSON et al., 2001) foi observada redução no risco de 

LLA entre gestantes que utilizaram suplementação de ferro e ácido fólico (odds ratio 

[OR] 0,37; intervalo com 95% de confiança [IC95%] 0,21-0,65). Para suplementação 

de ferro separadamente o OR foi de 0,75 (IC95% 0,37-1,51). Apenas uma gestante 

utilizou ácido fólico separadamente da suplementação de ferro. 

Da mesma forma, WEN et al. (2002) constataram que o uso de suplementos 

de ferro pela mãe, esteve associado com uma redução no risco de LLA (OR 0,8; 

intervalo com 99% de confiança [IC99%] 0,7-1,0). Este estudo também analisou o 
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uso materno de vitaminas e encontrou redução no risco de LLA entre as crianças 

cujas mães ingeriram vitaminas (OR 0,7; IC99% 0,5-1,0). O uso materno de 

anfetaminas ou pílulas de dieta antes e durante a gestação foi associado com um 

aumento no risco de LLA em crianças, em especial quando ambos o pai e a mãe 

referiram a utilização (OR 2,8; IC99% 0,5-15,6). 

 

 

1.5.3.2  Gestação e parto 
 

 

Resultados conflitantes foram publicados em estudos sobre a relação de perda 

fetal e risco de LLA ou LMA (ROSS et al., 1997; MA et al., 2005). ROSS et al. 

(1997) observaram que a perda fetal pode ocorrer devido predisposição genética, 

anormalidade uterina ou outros fatores ambientais, não estando diretamente 

relacionado com a LLA. Apesar disso o estudo mais recente publicado constatou 

associação significativa (OR 2,65; IC95% 1,03-6,79) entre leucemia em crianças e 

presença de perda fetal prévia da mãe (MA et al., 2005). 

 Alguns estudos associaram a idade avançada dos pais da criança com 

aumento do risco de leucemias. WESTERGAARD et al. (1997) constataram 

associação entre crianças com LLA cujas mães tinham entre 30 a 34 anos (OR 1,34; 

IC95% 1,06-1,70). DOCKERTY et al. (2001) associaram o aumento da incidência de 

LLA em crianças com o aumento da idade paterna (> 40 anos, p < 0,002) e materna 

(> 35 anos, p < 0,001), apresentando OR de 1,45 e 1,97 respectivamente. Por outro 

lado, MA et al. (2005) não constataram associação significativa em mães (OR 0,66; 

IC95% 0,17-2,61) e pais (OR 1,34; IC95% 0,35-5,16) com mais de 35 anos. 

 A associação entre peso ao nascer e leucemia em crianças é maior para 

crianças com até 4 anos de idade e LLA e menor para a LMA (WESTERGAARD et 

al., 1997; PALTIEL et al., 2004; MILNE et al., 2007; KOIFMAN e POMBO-DE-

OLIVEIRA, 2008). Entre esses estudos, KOIFMAN e POMBO-DE-OLIVEIRA 

(2008) constataram OR de 1,68 (IC95% 1,03–2,76) em crianças que nasceram com 
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peso de 3000 a 3999 kg e LLA e MILNE et al. (2007) na Austrália detectaram risco 

de LLA de 1,43 (IC95% 1,09-1,88) em crianças com mais de 3500 kg. Outros 

estudos constataram associações, porém não estatisticamente significativas 

(HJALGRIM et al., 2004; MA et al., 2005).  

Segundo WESTERGAARD et al. (1997), o excesso de peso ao nascer está 

associado com altas taxas de células proliferativas e com o aumento no número de 

células precursoras que são risco para transformações malignas. Entretanto, o peso ao 

nascer tende a aumentar com o aumento da idade materna, presença de anomalias 

genéticas (Síndrome de Down) e outros fatores já associados com a LLA 

(DOCKERTY et al., 2001). 

 

 

1.5.3.3  Consumo de álcool e tabaco 
 

 

Estudos mais recentes associaram consumo de tabaco materno e leucemia na 

infância, porém sem significância estatística (CHANG et al., 2006; MACARTHUR 

et al., 2008), enquanto que no estudo de  BRONDUM et al. (1999) não foi constatada 

associação entre tabagismo dos pais e leucemia na infância. CHANG et al. (2006) 

observaram risco discreto não estatisticamente significativo de LLA entre mães que 

fumaram durante a gestação (OR 1,32; IC95% 0,86-2,04) assim como  

MACARTHUR et al. (2008) (OR 1,25; IC95% 0,89–1,77).  

Resultados divergentes foram encontrados para crianças cujas mães 

consumiam álcool durante a gestação, particularmente em crianças menores de 

quatro anos. SHU et al. (1996) examinaram o efeito do consumo de álcool com o 

risco de desenvolver leucemia em crianças. O risco para LMA foi de 2,6 (IC95% 1,4-

5,1) e para a LLA, 1,43 (IC95% 1,00–2,04). Consumo paterno de álcool não foi 

associado com aumento do risco. Em contraste, PETRIDOU et al. (1997) relataram 

uma queda significativa no risco de desenvolver LLA com consumo moderado de 

álcool pela mãe durante a gestação. Da mesma forma, INFANTE-RIVARD et al. 
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(2004) referiram uma redução no risco entre crianças cujas mães consumiram álcool 

durante a gestação. 

 

 

1.5.3.4 Exposição a radiação ionizante 

 

 

A radiação ionizante é uma das poucas exposições que esteve associada com 

leucemia em crianças, em particular com a LMA. A incidência de leucemia entre os 

sobreviventes das explosões das bombas de Hiroshima e Nagasaki foi 20 vezes maior 

que a taxa na população em geral (MAHONEY et al., 2004). O efeito das radiações 

ionizantes pode ocorrer antes da concepção, durante a gestação ou no puerpério. 

Estudos sobre exposição a radiações ionizantes antes da concepção 

investigaram a exposição dos pais das crianças nos locais de trabalho. No norte da 

Inglaterra, MCKINNEY et al. (1991) constataram associação, porém não 

estatisticamente significativa, entre leucemia em crianças e exposição à radiação 

ionizante em pais expostos à radiação antes da concepção (OR 2,35; IC95%  0,92-

6,2). Os autores SHU et al. (1994) constataram um aumento no risco de leucemia em 

crianças cujos pais utilizaram raio-X para o diagnóstico de doenças antes da 

concepção (OR 3,8; IC95% 1,5-9,6). Porém em um estudo realizado pelos mesmos 

autores em 2002, não foi constatada associação. 

Os estudos realizados sobre exposições a radiação ionizante no útero se 

atentaram em analisar os efeitos das explosões ocorridas na II Guerra Mundial, no 

acidente de Chernobyl (Rússia) e ainda pela exposição a exames que envolvem o uso 

de raio-X.  O estudo em Chernobyl encontrou risco aumentado de leucemia em 

crianças para exposições durante a vida intra uterina de pessoas que viviam nas áreas 

do acidente (NOSHCHENKO et al., 2001). Os autores DOLL e WAKEFORD 

(1997) constataram que o uso de radiografia abdominal durante a gestação aumentou 

em 40% o risco de leucemia em crianças. Entretanto, estudos mais recentes não 
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constataram associação entre uso de exames com raio-X pela mãe durante a gestação 

com leucemia em crianças (NAUMBERG et al., 2001; SHU et al., 2002). 

Após o nascimento, exposição à radiação ionizante esteve associada com 

leucemia em crianças constatado pelo aumento do risco de leucemia em crianças que 

foram expostas a explosão das bombas no Japão (BOICE e MILLER, 1999). Alguns 

estudos constataram associação entre radioterapia para doenças benignas e leucemia 

(DARBY et al., 1987; DAVIES et al., 1961), mas outro estudo não observou risco 

aumentado (LUNDELL e HOLM, 1996). 

 

 

1.5.4 Condições socioeconômicas 

 

 

 Em estudo de revisão, POOLE et al. (2006) examinaram 47 artigos 

publicados até 2002 que estudaram a associação entre a condição socioeconômica da 

família e leucemia em crianças. Os autores referem que os estudos iniciados na 

década de 80 revelaram associações positivas, entre renda familiar mensal/anual e 

leucemia em crianças, enquanto que os mais recentes, associações negativas. Em 

relação ao grau de instrução materno e paterno as associações positivas não foram 

confirmadas em estudos mais recentes. No que diz respeito ao tipo de estudo 

epidemiológico, a maioria dos estudos ecológicos apontou associações positivas 

entre estrato socioeconômico e leucemias em crianças. Mas, estudos baseados em 

questionários e entrevistas, publicados mais recentemente, assinalaram associação 

negativa. 
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1.5.5 Exposição a substâncias químicas 

 

 

  A classe de compostos químicos mais comumente associada com leucemia 

em crianças são os hidrocarbonetos e pesticidas. Estudos examinaram a associação 

entre leucemia na infância e exposição direta e indireta a esses químicos 

(LOWENGART, 1987; SHU et al., 1999; FREEDMAN et al.; 2001). 

 Hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados por átomos de carbono e 

hidrogênio (gasolina).  São encontrados em casa e em indústrias como thinners e 

outros solventes. O mais conhecido e estudado é o benzeno, utilizado por pintores e 

em plásticos. Muitos estudos demonstraram associação estatisticamente significativa 

entre benzeno e leucemia. Em trabalho de revisão, SAVITZ e CHEN (1990) 

mostraram que crianças cujo pai e mãe foram expostos a tintas e pigmentos, tiveram 

um OR de 1,5 significativo para LLA e LMA. As ocupações paternas mais 

associadas ao aumento do risco de leucemia em crianças foram: pintores, atividades 

relacionadas a veículos e trabalhadores de indústrias (BELSON et al., 2007). Risco 

aumentado para a LLA em crianças foi constatado em estudo de SHU et al. (1999) 

que associaram ocupações materna que apresentavam exposição a solventes e tintas 

durante o período de pré-concepção (OR 1,6; IC95% 1,3-2,5) e durante a gestação 

(OR 1,7; IC95% 1,2-2,3), porém não durante o período pós-natal. 

 Muitos estudos associaram exposição a pesticidas e leucemia em crianças 

(LOWENGART, 1987; INFANTE-RIVARD et al., 1999; MA et al., 2002; 

MENEGAUX et al., 2006). Foi observado risco elevado em crianças cujas mães 

utilizaram pesticidas no período pré-natal no jardim (OR 6,5; IC95% 1,5-59) 

(INFANTE-RIVARD et al., 1999) e durante a gestação (OR 2,4; IC95% 1,3-4,3) 

(LOWENGART, 1987). Na França foi observado que, além de risco aumentado 

durante a gestação (OR 1,8; IC95% 1,2-2,8), a LLA e LMA estavam associadas 

significativamente com uso materno de inseticidas durante a infância da criança (OR 

1,7; IC95% 1,1-2,4) (MENEGAUX et al., 2006). Crianças de 0 a 3 anos de idade 

expostas a aplicações de pesticidas de serviços profissionais de controle de pragas 

por pelo menos uma vez em qualquer momento entre 1 ano antes do nascimento e até 
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3 anos de idade, também tiveram risco aumentado (OR 2,8; IC95% 1,4-5,7) (MA et 

al., 2002). 

 

 

1.5.6 Radiação não-ionizante 

 

 

 Um espectro eletromagnético pode ser dividido em um segmento ionizante e 

um não ionizante (SWANSON et al., 2006). O segmento ionizante (ex.: ultravioleta 

do tipo C, raios X e Gama) é composto por radiações de alta energia capazes de 

ionizar átomos ou romper ligações entre moléculas, sendo, portanto capazes de 

provocar mutações no DNA (ácido desoxirribonucléico) por exposição a estas 

radiações (PEREIRA FILHO e TEIXEIRA, 2002). No segmento não ionizante, a 

energia é muito fraca para quebrar substâncias químicas e formar íons, são 

freqüências de aproximadamente 3000 terahertz (THz) e comprimento de onde 

maiores que 100 nanômetros (nm).   

 As radiações não-ionizantes incluem campos gerados pela produção, 

transmissão, distribuição de energia elétrica, que geralmente possuem freqüência de 

50 hertz (Hz) na Europa e 60 Hz no Brasil e EUA (IARC, 2002). O National Institute 

of Environmental Health Sciences (NIEHS, 2002) denomina estes campos como 

sendo de baixa freqüência, são usualmente caracterizados pelo fluxo de sua 

densidade, medidos em Tesla (T) ou micro Tesla (μT) e podem ser gerados por 

linhas de força, aparelhos elétricos e ainda, fiação elétrica.  

 Segundo SWANSON et al. (2006), apesar dos campos elétricos e magnéticos 

serem freqüentemente citados como eletromagnéticos, eles não estão correlacionados 

e deveriam ser tratados separadamente. Os campos elétricos são produzidos onde 

existe potencial elétrico, com ou sem corrente e é facilmente distorcido por uma 

variedade de materiais. Já os campos magnéticos são produzidos pelo fluxo da 

corrente elétrica, portanto, o uso de eletricidade em domicílios, aparelhos elétricos e 

locais de trabalho determinam o nível do campo magnético.  
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 Diferente dos campos elétricos, os níveis dos campos magnéticos não são 

alterados por barreiras naturais (árvores) e artificiais (construções). Pode-se 

considerar que os níveis fora da residência são similares aos do interior da residência 

(SAVITZ e AHLBOM, 2006). Desta forma, a exposição residencial aos campos 

magnéticos varia de forma previsível com a proximidade de linhas de alta tensão 

(NIEHS, 2002). Pesquisas sobre exposição residencial têm focado quase que 

exclusivamente nos campos magnéticos, uma vez que esses campos estão 

relacionados diretamente com linhas de força (SWANSON et al., 2006). 

 Campos de baixa freqüência possuem ondas longas, onde 50 Hz (campo 

gerado em linhas de força) corresponde a uma onda de aproximadamente 3500 km 

(SAVITZ e AHLBOM, 2006). Esses campos passam por nossos corpos sem 

depositar energia diretamente. A interação entre o corpo humano e os campos 

magnéticos é feita por meio de indução de corrente elétrica. A corrente elétrica 

induzida no corpo é função do fluxo de densidade do campo magnético 

(REPACHOLI e GREENEBAUM, 1999). A existência desses mecanismos de 

interação não implica que possa levar a alterações biológicas (LITVAK et al., 2002). 

Embora cálculos teóricos e experimentos laboratoriais indiquem que fluxos de alta 

densidade causam efeitos biológicos agudos, isso permanece incerto para fluxos de 

baixa densidade (IARC, 2002). No ambiente os fluxos de densidade assumem 

valores de 0,01-0,2 μT, porém exposições acima de 0,3 μT podem ocorrer em 

ambientes industriais (IARC, 2002). 
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1.5.6.1 Campos magnéticos e leucemia 

 

 

 O primeiro estudo epidemiológico relacionando câncer infantil e campos 

magnéticos foi publicado em 1979 por WERTHEIMER e LEEPER. Os autores 

mostraram uma associação positiva entre residir próximo às linhas de energia elétrica 

com leucemia e câncer de cérebro em crianças.  

 Além de leucemia e tumores de cérebro em crianças, MATANOSKI et al. 

(1991), GUENÉL et al. (1993) e STENLUND e FLOREDUS (1997) estudaram uma 

possível associação com a exposição a campos magnéticos e câncer de mama em 

homens; VAN WIJNGAARDEN et al. (2001), SCHOENFELD et al. (2003), 

LONDON et al. (2003) e KLIUKIENE et al. (2004) estudaram câncer de mama em 

mulheres; ROBERT (1993) e BLAASAAS et al. (2004) anomalias congênitas;  

ARMSTRONG et al. (1994) e SAVITZ et al. (1997) câncer de pulmão; STENLUND 

e FLOREDUS (1997) câncer de testículos; THÉRIAULT et al. (1994), 

SCHROEDER e SAVITZ, (1997) e TYNES et al. (2003) linfomas, mieloma 

múltiplo e melanoma; e câncer de próstata por CHARLES et al. (2003).  

Mas é com relação às leucemias em crianças que os resultados mostram-se 

polêmicos. Diante disso, inúmeras pesquisas epidemiológicas foram realizadas para 

confirmar os resultados encontrados por WERTHEIMER e LEEPER (1979), 

destacando-se as metas-análises elaboradas por GREENLAND et al. (2000), com 

dados agregados de doze estudos caso-controle e que identificou OR de 1,7 (IC95% 

1,2-2,3); e a conduzida por  AHLBOM et al., (2000) com nove estudos caso-controle 

e que constatou OR de 2,0 (IC95% 1,3-3,1) para os expostos a níveis iguais ou 

superiores a 0,3 μT. 

Apesar de mais de duas dezenas de estudos caso-controle terem sido 

realizados, a avaliação da exposição a campos magnéticos, segundo a distância de 

linhas de energia das residências de casos e controles, foi associada 

significativamente apenas no estudo pioneiro de WERTHEIMER e LEEPER (1979) 

e em quatro outros, na Suécia (FEYCHTING e ALBHOM, 1993), Inglaterra 

(DRAPER et al., 2005), Japão (KABUTO et al., 2006) e Irã (FEIZI e ARABI, 2007). 
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Outras pesquisas não identificaram associações entre residir próximo às linhas de 

energia e leucemia em crianças: na Noruega (TYNES e HALDORSEN, 1997), no 

Reino Unido pelo United Kindgom Childhood Cancer Study Investigations 

(UKCCSI, 2000), nos EUA (KLEINERMAN et al., 2000) e na Tasmânia 

(LOWENTHAL et al., 2007). 

 FEYCHTING e AHLBOM (1993) consideraram como exposição elevada a 

campos magnéticos residir a distâncias inferiores a 50 m de linhas de transmissão de 

alta tensão. Os autores encontraram um risco relativo (RR) de 2,9 (IC95% 1,0-7,3) 

para todas as leucemias em uma população de crianças menores de 15 anos. Esse 

estudo, assim como outros que surgiram após sua publicação, utilizou como princípio 

a proximidade das casas a linhas de força de alta tensão como critério para avaliar os 

níveis de exposição a campos magnéticos (SWANSON et al., 2006). 

 TYNES e HALDORSEN (1997) analisaram todas as leucemias em crianças 

de 0 a 14 anos e obtiveram OR estatisticamente não significativo de 0,6 (IC 95% 0,3-

1,3), considerando como exposição de risco a campos magnéticos, residir a 

distâncias inferiores a 51 m (metros) de linhas de alta tensão.  

No UKCCSI (2000) foi utilizada abordagem diferente da dos demais estudos 

apresentados. Os autores calcularam a média da distância das residências em relação 

às diversas voltagens de linhas de energia (11-400 kilo Volt [kV]). Em seguida, 

calcularam o OR para cada tipo de linha. As distâncias das linhas de energia foram 

calculadas pelas companhias regionais de eletricidade a partir de informações 

fornecidas pelos pais no questionário de histórico de moradia. Em relação aos casos 

de LLA, observou-se distância média de 95 metros das linhas de energia de 66 kV 

com risco 2,76 (IC95% 0,76-10,0). As demais configurações de torre apresentaram 

pequena ou nenhuma associação, como é o caso das linhas de energia de 400 kV. 

Casos de LLA que residiam em média a 240 m de linhas de 400 kV apresentaram 

risco de 1,34 (IC95% 0,65-2,76). 

KLEINERMAN et al. (2000) optaram por analisar as distâncias das 

residências de linhas de força, de transmissão e distribuição separadamente. 

Observou-se risco de 1,23 (IC95% 0,75-2,03) para casos de LLA cujas residências 

distavam de 24 a 40 m da linha de força. Residir próximo às linhas de transmissão 

não esteve associado com a LLA (0 a 23 m: OR 0,57; IC95% 0,15-2,13) para 
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nenhum dos estratos de distância. Por outro lado, foram observadas associações de 

risco não significativas para os casos de LLA cujas residências se encontravam entre 

15 e 23 m (OR 1,15; IC95% 0,67-1,98) e entre 24 e 40 m (OR 1,49; IC95% 0,88-

2,50) de linhas de distribuição 

 DRAPER et al. (2005) examinaram a distância das residências de linhas de 

transmissão de energia de alta voltagem e identificaram que crianças (0-14 anos de 

idade) residentes entre 0 a 199 m das linhas apresentaram um risco de 1,69 (IC95% 

1,13-2,53) de desenvolverem leucemia em relação às crianças residentes nos estratos 

mais distantes. Em distâncias menores de 50 m o RR foi de 1,67 com IC95% 

estatisticamente não significativo (0,40-6,97). 

 KABUTO et al. (2006) calcularam as distâncias das linhas de transmissão 

(22-500 kV) a partir dos valores obtidos por meio do Global Positioning System 

(GPS) e obtiveram OR de 3,06 (IC95% 1,31-7,13) em crianças que moravam a até 50 

m das linhas de transmissão em relação àquelas que moravam a mais de 100 m. 

 LOWENTHAL et al. (2007) adotaram como exposição de risco a campos 

magnéticos residir a distâncias menores de 50 m de linhas de força. Apesar de 

apresentarem chance aumentada para leucemia (OR 2,06), o IC95% não foi 

estatisticamente significativo (0,87-4,91). 

FEIZI e ARABI (2007) inspecionaram cada residência quanto à presença de 

linhas de energia de (123, 230, 400 kV) e a distância entre as linhas e as residências 

foi calculada. Obteve-se um OR elevado e significativo de 8,76 (IC95% 1,74-58,4) 

para os casos que residiam a menos de 500 m das linhas de energia.  

 Em geral, esses estudos avaliaram os riscos para o conjunto de todas as 

leucemias em crianças com diferentes estratégias de mensuração da distância e 

categorização dos estratos de risco. Além disso, poucos examinaram os riscos 

específicos para a LLA. A hipótese desse estudo é de que residir a distâncias 

inferiores ou iguais a 160 m de linhas de transmissão de energia de alta voltagem está 

associado à leucemia linfocífica aguda em crianças. 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

 

 Considerando-se a relevância deste tema para a saúde pública e os resultados 

contraditórios de pesquisas realizadas em vários locais do mundo e, do ponto de vista 

prático, a ausência de pesquisas publicadas a respeito no Brasil, existe interesse em 

buscar esclarecer a relação entre exposição a campos magnéticos de baixa freqüência 

e leucemia em crianças no país bem como definir o grau e a natureza dessa 

associação. Segundo REPACHOLI (2003), se campos magnéticos realmente causam 

câncer, o mecanismo ainda é desconhecido, o que justifica a elaboração de mais 

estudos para o aprofundamento da questão. 
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3  OBJETIVO 
 

 

 Verificar a associação entre exposição a campos magnéticos, considerando-se 

a distância das residências das crianças de linhas de transmissão de energia de alta 

voltagem, e a incidência de leucemia linfocítica aguda em crianças residentes na 

Região Metropolitana de São Paulo. 
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4 MÉTODOS 
 

 

 Esse estudo caso-controle de base populacional incluiu crianças com 

diagnóstico de LLA entre 01 de janeiro de 2003 e 30 de junho de 2008 em hospitais 

da cidade de São Paulo. Os critérios para inclusão de casos e controles exigiam 

crianças nascidas a partir do dia 01 de janeiro de 2000 no Estado de São Paulo e 

sempre residentes no Estado. 

  

 

4.1 LOCAL DO ESTUDO 

 

 

O estudo sobre a distância de linhas de transmissão e LLA em crianças se 

restringiu a analisar os casos e controles nascidos e residentes na Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP) diante da disponibilidade do mapeamento e 

registro das configurações da rede elétrica apenas para a RMSP. 

Segundo a Secretaria de Estado de Economia e Planejamento (SEP, 2008), a 

RMSP é formada pela capital do Estado, São Paulo, e mais 38 municípios que 

ocupam 7.944 km2 do território paulista. A RMSP é bastante heterogênea, com áreas 

com alta concentração urbana ao lado de reservas da Mata Atlântica. Dada a 

importância econômica e populacional e o grau de centralidade da capital, muitas das 

características ou dificuldades da região refletem traços e problemas do município de 

São Paulo: grande concentração humana, fluxo crescente de pessoas, ocupação 

urbana desordenada e tráfego congestionado (SEP, 2008). A SEP identificou o total 

de 19.586.265 habitantes na RMSP, equivalente a 49,9% da população do Estado de 

São Paulo, dos quais 4.907.093 (25,05%) encontravam-se na faixa etária de 0 a14 

anos de idade (SEP, 2008). 
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4.2 REPRESENTATIVIDADE DO ESTUDO 

 

 

 Em levantamento realizado nas bases do Registro de Câncer de Base 

Populacional da cidade de São Paulo, sediado no Departamento de Epidemiologia da 

Faculdade de Saúde Pública (FSP) da Universidade de São Paulo (USP), identificou-

se que os hospitais do município de São Paulo incluídos nesse estudo abrangem a 

assistência médica a populações muito mais amplas que a do município. Os casos 

atendidos pelos hospitais participantes do estudo representam aproximadamente 

54,92% do conjunto dos casos de LL na capital de São Paulo. Considerando-se uma 

distribuição aleatória, pode-se inferir que aproximadamente 50% dos casos de LL 

incidentes em crianças na RMSP no período estudado estão incluídos no estudo.  

 

 

4.3 SELEÇÃO DE CASOS 

 

 

 Os casos foram selecionados em cinco centros clínicos na capital (Hospital 

Infantil Darcy Vargas; Hospital Santa Marcelina; Instituto de Oncologia Pediátrica 

[IOP] da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo; 

Instituto de Tratamento do Câncer Infantil [ITACI] da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo; e Santa Casa de São Paulo). O projeto foi apreciado e 

aprovado pelos respectivos Comitês de Ética de cada instituição participante (Anexo 

7). 

 A mãe da criança com LLA, preferencialmente (alternativamente o pai ou 

outro responsável), foi entrevistada no hospital para a obtenção de informações sobre 

variáveis ambientais por meio de um questionário estruturado (Anexo 1). A 

entrevista somente foi realizada se a mãe (pai ou responsável) aceitasse participar da 
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pesquisa e após assinar o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 2). A 

entrevista foi realizada por um membro da equipe clínica do hospital. 

 Para o diagnóstico dos casos de LLA foram considerados: o quadro clínico, 

os resultados do hemograma, a imunofenotipagem e, onde disponível, análises de 

citogenética e de biologia molecular. Vide Formulário de Dados Clínicos para a 

obtenção desses dados (Anexo 3). 

 Os casos incluídos no estudo deveriam ter nascido e sempre residido no 

Estado de São Paulo. Entre os casos que apresentaram histórico de migração por 

distintas moradias, foram excluídos do estudo os que foram diagnosticados com a 

doença em residência diferente da atual.  

 

 

4.4 SELEÇÃO DE CONTROLES 

 

 

 Buscou-se rastrear quatro controles de base populacional para cada caso na 

base de Declarações de Nascidos Vivos sob custódia da Fundação Sistema Estadual 

de Análise de Dados (Fundação SEADE). Nesta situação, supõe-se que a criança-

controle sempre residiu no mesmo endereço de residência desde o nascimento. 

Foram identificados quatro potenciais controles, emparelhados em relação aos casos 

por: data de nascimento, sexo e cidade de nascimento. Para a data de nascimento, foi 

admitido um intervalo de ±1 ano de idade para seleção de controles cujos casos-

índices possuíam no momento da entrevista 4 anos ou mais de idade; para os casos-

índices com menos que 4 anos, um intervalo de ± 25 % da idade, seguindo-se os 

critérios adotados em estudo no Japão (KABUTO et al., 2006). Para que os controles 

tivessem a mesma experiência gestacional do caso referente á exposição a campos 

magnéticos, o pareamento foi feito segundo a cidade de nascimento, considerando-se 

que o período gestacional do caso ocorreu na cidade de nascimento.  Quando não 

eram disponíveis controles para a cidade de nascimento do caso, foram selecionados 

controles das cidades adjacentes dentro da RMSP. 
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 Listados os potenciais controles e respectivos endereços para um determinado 

caso, foram sorteados vinte controles, e os demais armazenados em um banco de 

dados de reserva. Controles cujo endereço não foi registrado na Declaração de 

Nascimento ou o Código de Endereço Postal (CEP) não foi localizado, foram 

excluídos do estudo. Em seguida foram registradas as coordenadas da localização do 

endereço em mapas das cidades com o objetivo de facilitar a busca dos controles 

pelos pesquisadores de campo. Foi endereçado à mãe envelope contendo carta com 

explicação sobre o projeto e folder ilustrativo (Anexo 4), fornecendo telefone e 

endereço da equipe de pesquisadores para possíveis esclarecimentos. 

 As visitas domiciliares foram realizadas para entrevistar a mãe (pai ou 

responsável) da criança com o objetivo de obter informações sobre exposição a 

variáveis ambientais por meio de questionário idêntico ao aplicado nos casos, 

embora alguns blocos com informações específicas dos casos não foram aplicados 

nos controles (Anexo 1). Os pesquisadores de campo foram orientados a procurar os 

endereços na ordem estabelecida pelo coordenador do trabalho de campo. Crianças 

selecionadas como potenciais controles, mas com história de leucemia ou outros 

cânceres foram excluídas do estudo. 

 Uma vez entrevistados quatro controles para determinado caso, a busca de 

controles era encerrada. Nas situações em que a lista de controles selecionados 

tivesse esgotada e os quatro controles necessários não tivessem sido localizados, ou a 

mãe, pai ou responsável não tivessem aceitado a participar da pesquisa, o 

pesquisador de campo solicitava ao coordenador do trabalho de campo outra lista 

composta pelos demais controles do banco de reserva.  
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4.5 AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 

 

 

Os domicílios de casos e controles foram avaliados em relação às distâncias 

de linhas de transmissão de energia aéreas de 88, 138, 230, 345 e 440 kV. As linhas 

subterrâneas não foram consideradas, pois segundo TYNES e HALDORSEN (1997), 

elas não são fontes significativas de campo magnético. Para o geoprocessamento foi 

utilizado o GPS, sistema de rádio-navegação baseado em satélites que oferece a 

posição da residência dos casos e controles segundo latitute, longitude e altitude. As 

informações das medições por GPS foram transferidas para uma base de dados 

computadorizada e a distância entre um determinado domicílio (de caso ou controle) 

foi calculada em relação à linha de transmissão de energia mais próxima utilizando-

se o software MapInfo para sistemas de informação geográfica. As coordenadas dos 

endereços de casos e controles foram avaliadas através do geoprocessamento do 

endereço no software Google Earth Professional. Quando inconsistentes, as 

coordenadas de latitude e longitude do GPS foram substituídas pelas do Google 

Earth Professional. 

 

 

4.6 VARIÁVEIS DE CONFUSÃO 

 

 

 O Questionário Geral, além de dados demográficos, caracterização social e 

econômica da família e história de domicílios da criança, incluiu questões sobre 

variáveis com possível efeito na gênese de leucemias, como histórico de infecções 

virais, histórico de câncer na família, consumo de tabaco e álcool pela mãe durante a 

gravidez, e exposição a agrotóxicos ou radiações ionizantes na gravidez (Anexo 1). 

Essas variáveis foram tratadas como potenciais variáveis de confusão na análise.  
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 Foi realizado análise univariada para dados pareados para verificar a 

associação dessas variáveis com o evento em estudo. As variáveis que apresentaram 

associação com valor crítico de p < 0,20 foram testadas no modelo de regressão 

logístico condicional como potenciais variáveis de confusão. 

 

 

4.7 ORGANIZAÇÃO E CONSITÊNCIA DO BANCO DE DADOS 

 

 

 A estratégia para a coleta de dados das crianças com LLA teve como base a 

autonomia de cada centro clínico com respeito à entrada de dados e alterações 

necessárias nesses dados. A plataforma de domínio público PostGree SQL Server foi 

utilizada para o armazenamento, manutenção e gerenciamento do banco de dados.  

 As informações dos casos obtidas nas entrevistas por meio do questionário 

geral (Anexo 1) e questionário com dados de clínicos (Anexo 3) foram inseridas em 

sistema informatizado por membro da equipe clínica de cada hospital. Esses dados 

foram enviados online via Internet para o servidor do Departamento de 

Epidemiologia da FSP da USP (http//www.emf.fsp.usp.br) e gerenciados pelo Grupo 

de Pesquisas Epidemiológicas em Câncer (GPEC) do Departamento de 

Epidemiologia da FSP da USP. O acesso ao sistema foi personalizado, com o uso de 

um login e uma senha de segurança definida pelo usuário. Os pesquisadores de um 

dado hospital têm acesso irrestrito aos dados de seus próprios pacientes no sistema, 

mas não aos dados de pacientes dos demais centros clínicos participantes do estudo. 

 As informações prestadas pelas mães das crianças (casos e controles) durante 

a entrevista no domicílio foram organizadas em três questionários: Questionário 

geral (Anexo 1); Questionário de visita domiciliária (Anexo 5), com informações 

sobre o tipo de casa, equipamentos eletrônicos no domicílio e informações sobre 

animais domésticos; e Formulário de medições de campos magnéticos (Anexo 6). Os 

dados desses formulários foram organizados em banco de dados elaborado no 

software Access 2000@. 
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 A equipe do GPEC avaliou a consistência dos dados desses bancos de dados, 

verificando campos não preenchidos ou preenchidos incorretamente de acordo com 

critérios pré-definidos pelos grupos clínicos. Foi mantido contato permanente com os 

clínicos para o esclarecimento de possíveis dúvidas. As informações dos controles 

foram inseridas no banco de dados eletrônico por um membro da equipe do GPEC. 

 

 

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

 Os grupos de casos e controles foram comparados segundo as informações 

coletadas no questionário geral através de teste de proporção de duas amostras para 

verificar se as populações eram iguais ou diferentes segundo as características 

socioeconômicas e sócio-demográficas. A hipótese de nulidade deste teste considera 

se os dois grupos são iguais ou, como hipótese alternativa, se os dois grupos são 

diferentes. A hipótese nula foi rejeitada quando o valor crítico do teste foi menor que 

0,05 (p< 0,05). 

 As informações sobre as distâncias de linhas de transmissão de energia de alta 

voltagem de cada residência onde morou cada criança do estudo foram integradas 

num banco de dados para análise.  

 A associação entre exposição a campos magnéticos (avaliada pela distância 

da residência em relação à linha de transmissão de energia) e LLA foi analisada de 

acordo com os métodos clássicos para estudos caso-controle, por meio de modelos de 

regressão logística condicional, incluindo o controle de potenciais variáveis de 

confusão. Foram calculados os odds ratios e os respectivos intervalos com 95% de 

confiança (BRESLOW e DAY, 1980). 

 Foi adotado como exposição a campos magnéticos por linhas de alta tensão, 

residir a distâncias abaixo de 160 m das linhas, e como categoria de referência, 

residir em distâncias acima e iguais a 160 m das linhas de alta tensão. 
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4.9 QUESTÕES ÉTICAS 

 

 

  Esse trabalho foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Saúde Pública da USP, bem como dos hospitais de origem dos casos 

(Anexo 7).  
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5 RESULTADOS 
 

 

  Até 30 de junho de 2008 foram cadastrados no sistema online 230 casos. 

Entre os casos que não preencheram os critérios de inclusão adotados pelo estudo, 38 

(64,4%) foram diagnosticados em residência diferente da atual, 10 (16,9%) nasceram 

fora do Estado de São Paulo, 10 (16,9%) nasceram antes do ano 2000 e um não teve 

o diagnóstico de LLA confirmado (Tabela 1). A taxa de recusa entre os casos foi de 

4,7%. Dos 105 casos elegíveis para análise, 95 (90,5%) foram entrevistados na 

mesma residência em que foi realizado o diagnóstico, onde foram obtidas as 

informações do formulário de campos magnéticos e o ponto do GPS. Desses 95 

casos, 63 (66,3%) tiveram pelo menos um controle populacional selecionado para 

emparelhamento até a data final de coleta de dados. Dos 63 casos entrevistados com 

pelo menos um controle populacional emparelhado, a medição do ponto do GPS 

apresentou inconsistência em 17 (27,0%). Nesta situação, as coordenadas de latitude 

e longitude foram obtidas pelo software Google Earth Professional considerando-s o 

endereço e o CEP correspondente. 

 

Tabela 1 - Casos inseridos no sistema online até 30 de junho de 2008. 

Desfecho 
Casos 

N= 230 % 
Elegíveis para o estudo 105 45,7 
     Entrevistados com sucesso 95 90,5 
     Entrevistados com sucesso com pelo menos 1 controle pareado 63 66,3 

Não Preencheram critérios de inclusão 59 25,7 
     Diagnóstico em residência diferente da atual 38 64,4 
     Nascidos fora do Estado de São Paulo 10 16,9 
     Nascidos antes de 2000 10 16,9 
     LLA não confirmada 1 1,7 

Residentes fora da RMSP 55 23,9 
Recusas de participação do estudo 11 4,7 
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  Dos 677 controles localizados, 277 (40,9%) encontravam-se ausentes no 

momento da visita e 141 (20,8%) residiam fora da RMSP (Tabela 2). O principal 

motivo para a não localização dos controles populacionais foi mudança de endereço 

(73,8%). Tal fato era esperado, uma vez que a seleção dos controles foi baseada nos 

registros de nascimento. Dos 194 controles entrevistados com sucesso, 182 (89,2%) 

foram pareados com os 63 casos selecionados para análise. Desses 182 controles 

emparelhados com sucesso, a medição do ponto do GPS apresentou incoerência em 

52 endereços (28,6%). Nesta situação, assim como para os casos, o 

geoprocessamento foi realizado pelo endereço e CEP.  

 

Tabela 2 - Controles visitados até 30 de junho de 2008.  

Desfecho Controles 
N= 1273 % 

Controles localizados 677 100 
     Ausentes 277 40,9 
     Entrevistas realizadas com sucesso 194 28,7 
     Residentes fora da RMSP 141 20,8 
     Recusas 56 8,3 
     Não utilizados* 9 1,3 

Controles não localizados 596 100 
     Mudaram 440 73,8 
     Endereços não localizados 89 14,9 
     Outras situações 67 11,2 

* Controles de casos excluídos do estudo. 

   

  O número de controles para cada caso variou de 1 a 4, sendo que 28 (44,4%) 

casos apresentaram 4 controles populacionais, 10 (15,9%) com 3, 15 (23,8%) com 2 

e 10 (15,9%) com apenas um (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Número de controles emparelhados por caso até 30 de junho de 2008. 

Número de controles Casos 
N % 

4 28 44,4 
3 10 15,9 
2 15 23,8 
1 10 15,9 
TOTAL 63 100,0 
 

  As visitas aos domicílios foram realizadas simultaneamente para casos e 

controles. Apesar disso, algumas variações foram observadas no período de 

condução do estudo (Figura 3). De outubro/2006 até junho/2007, a proporção de 

casos visitados foi maior que a de controles. Alguns fatores contribuíram para isso. 

Os hospitais participantes do projeto inseriram inicialmente (2006), casos incidentes 

de anos anteriores e que preenchiam os critérios de seleção do estudo. A busca de 

controles só era realizada se os questionários já haviam sido aplicados para o caso 

correspondente e inseridos no sistema online. Por último, neste período, eram 

selecionados dois controles por caso, estratégia que foi alterada com o objetivo de 

aumentar o poder da amostra, selecionando-se à partir de junho/2007, quatro 

controles por caso. No terceiro trimestre de 2007, foi intensificada a busca de outros 

dois controles para os casos que já tinham dois controles selecionados. Esta alteração 

pode ser observada no terceiro trimestre de 2007 com a presença de uma proporção 

maior de controles entrevistados. Desde então as freqüências das visitas a casos e 

controles mostraram-se mais homogêneas. 
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Figura 3 - Proporção de casos e controles segundo o trimestre e ano da visita 
domiciliar. 

 
Fonte: Sistema online Projeto EMF-Leucemia, 30 de junho de 2008. 
 

  Para as análises, foram utilizadas as informações contidas nos questionários 

gerais de 63 casos e 182 controles. 

   

 

5.1 ANÁLISE DESCRITIVA 

 

 

  O total de crianças do estudo do sexo masculino foi de 36 (57,1%) entre os 

casos e 99 (54,4%) entre os controles (Tabela 4). Segundo a idade em que foi 

realizado o diagnóstico da doença, 42 (66,7%) casos tinham de 1 a 4 anos. Em 

análise detalhada da idade de diagnóstico da criança, observou-se pico da doença 

entre os 3º e 4º anos de vida. Os controles foram pareados com os casos segundo 

sexo e idade. O teste de proporções entre os grupos para as variáveis sexo e idade 

não foi significativo, o que demonstra que o pareamento foi eficaz. 
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  No que se refere à raça da criança, 46,0% dos casos eram brancos e 38,1% 

eram pretos ou mulatos, os controles se comportaram de forma semelhante aos casos, 

não havendo diferença significativa entre os grupos.  

   

Tabela 4 - Número e proporção de casos e controles segundo características 
demográficas. 

Características demográficas 
Casos Controles 

p 
N= 63 % N= 182 % 

Sexo 
Masculino 36 57,1 99 54,4 0,780 
Feminino 27 42,9 83 45,6 0,806 
Idade no diagnóstico 
0 |--- 1 2 3,2 8 4,4 0,939 
1 |--- 4 42 66,7 134 73,6 0,385 
4 |---| 8 18 28,6 37 20,3 0,493 
Não Informado 1 1,6 3 1,6 
Raça 
Branco 29 46 109 59,9 0,179 
Preto ou Mulato 24 38,1 49 26,9 0,329 
Pardo 8 12,7 11 6 0,611 
Outros 2 3,2 11 6 0,874 
Não Informado - - 2 1,1 
Anomalia congênita 
Sim 1 1,6 6 3,3 
Não 44 69,8 166 91,2 0,000 
Não Informado 18 28,6 10 5,5 
Número de irmãos 
Nenhum 13 20,6 40 22 0,915 
Um ou mais 50 79,4 142 78 0,836 
     Apenas 1 24 48 74 52,1 

     2 ou mais 26 52 68 47,9   

 

  Apenas um caso (1,6%) referiu presença de anomalia congênita (Síndrome de 

Down). Entre os controles, 6 (3,3%) citaram algum tipo de anomalia sendo essas: 

Anemia Falciforme, Talassemia Minor e ainda, malformação nos dedos, palato, 

cóccix e orelha. Esta variável apresentou diferença significativa entre as proporções, 

porém, observou-se um número elevado de dados não informados entre os casos 
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(28,6%) comprometendo quaisquer conclusões. A maioria dos casos (79,4%) e dos 

controles (78,0%) referiu possuir pelo menos um irmão. 

  Os responsáveis pelas crianças, tanto casos quanto controles, foram 

questionados quanto à presença de fatores facilitadores de infecções e a ocorrência 

de infecções na infância. As informações foram apresentadas na Tabela 5. Entre os 

casos, 66,7% referiram não terem freqüentado creche ou escola, entre os controles 

essa proporção foi de 34,1%. Houve diferença significativa entre os grupos quanto à 

freqüência de creche ou escola. A maioria dos casos freqüentou creche ou escola de 0 

a 2 anos (52,4%), enquanto que a maioria dos controles freqüentou 2 anos ou mais 

(63,9%).  

  A aglomeração residencial foi calculada pela razão entre o número de 

indivíduos que dormiam na residência da criança e o número de cômodos utilizados 

para dormir na residência da criança. Esta variável não apresentou diferença 

significativa para o teste de proporção. 

  O relato de gripes foi menos freqüente entre o grupo de casos do que de 

controles. Entre os casos, 44,4% referiram não terem apresentado processos gripais 

em comparação com 13,7% controles, com diferença de proporção significativa entre 

os grupos. Entre os que referiram que ficavam gripados, 48,6% dos casos 

mencionaram que o processo gripal ocorria “freqüentemente” enquanto que entre os 

controles a maioria (46,8%) o classificou a ocorrência como “às vezes”. 

  A maioria dos casos (79,4%) mencionou não ter tido ocorrência de dor de 

ouvido enquanto que este percentual foi de 54,4% para o grupo dos controles, com 

diferença significativa entre as proporções. Entre os que mencionaram dor de ouvido, 

referiram a ocorrência do evento como “rara” 61,5% dos casos e 60,5% dos 

controles. 
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Tabela 5 - Número e proporção de casos e controles segundo fatores facilitadores de 
infecção e infecções pregressas. 

Facilitadores/Infecções 
Casos Controles 

p 
N= 63 % N= 182 % 

Creche/Escola 
Não Freqüentou 42 66,7 62 34,1 0,001 
Freqüentou (anos) 21 33,3 119 65,4 0,006 
     0 |--- 2 12 57,1 43 36,1 
     2 |---| 7 9 42,9 76 63,9 
Não informado  0 0 1 0,5 

Aglomeração residencial1 

< 3 29 46 92 50,5 0,673 
3 a 4 30 47,6 62 34,1 0,212 
5 e mais 4 6,3 27 14,8 0,644 
Não informado 0 0 1 0,5 
Gripe 
Não 28 44,4 25 13,7 0,015 
Sim 35 55,6 156 85,7 0,000 
     raramente 8 22,9 39 25 
     às vezes 10 28,6 73 46,8 
     freqüentemente 17 48,6 44 28,2 
Não informado 0 0 1 0,5 
Dor de ouvido 
Não 50 79,4 99 54,4 0,003 
Sim 13 20,6 81 44,5 0,104 
     raramente 8 61,5 49 60,5 
     às vezes 3 23,1 17 21 
     freqüentemente 2 15,4 15 18,5 
Não informado 0 0 2 1,1 
Pus no ouvido 
Não 59 93,7 154 84,6 0,076 
Sim 4 6,3 24 13,2 0,696 
     raramente 1 25 18 75 
     às vezes 2 50 2 8,3 
     freqüentemente 1 25 4 16,7 
Não informado 0 0 4 2,2   
1 Aglomeração residencial=número de pessoas que dormem na casa/número de cômodos utilizados para dormir 
da casa. 
 

  A variável presença de pus no ouvido não apresentou diferença entre os 

grupos de casos e controles. Totalizaram 59 (93,7%) casos e 147 (84,6%) controles 
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que referiram nunca terem apresentado pus no ouvido. Entre os que referiram a 

presença de pus no ouvido, 50,0% dos casos classificaram a ocorrência como “às 

vezes” e 75,0% dos controles classificaram-na como “rara”. 

  Não houve diferença significativa entre os grupos em relação à variável 

mudança de endereço (Tabela 6). A taxa de migração dos casos foi maior que a dos 

controles; 9,5% e 6,6%, respectivamente. Conforme esclarecido anteriormente, os 

casos com histórico de moradia foram entrevistados na residência em que foi 

realizado o diagnóstico da doença. 

 

Tabela 6 - Número e proporção de casos e controles segundo mudança de endereço. 

Mudança de endereço 
Casos Controles 

p 
N= 63 % N= 182 % 

Não 57 90,5 170 93,4 0,467 
Sim 6 9,5 12 6,6 0,826 
1 vez - - - - 
2 vezes - - 5 41,7 
3 ou mais vezes 6 100,0 7 58,3 
 

  Em 93,7% das entrevistas dos casos a pessoa entrevistada foi a mãe da 

criança, entre os controles o percentual foi inferior, 74,7% (Tabela 7). Essa diferença 

se deu pelo fato das entrevistas dos casos terem sido feitas no hospital, com a mãe 

geralmente sendo a acompanhante da criança. Por outro lado, os controles foram 

entrevistados em suas residências, e qualquer pessoa responsável pela criança 

poderia responder ao questionário, com autorização da mãe. Desse modo, entre os 

controles as questões específicas relacionadas às mães apresentaram maior 

percentual de respostas não informadas. 

  Em média os responsáveis do grupo caso estudaram 8,9 anos, e os do grupo 

controle 10,3 anos. A maioria dos responsáveis pelos casos estudou de 9 a 11 anos 

(38,1%). Já a maioria dos responsáveis pelos controles estudou mais de 12 anos 

(37,9%). Os grupos se comportaram de forma homogênea em relação à escolaridade 

da pessoa entrevistada, sem diferença significativa no teste de proporções. A idade 

média das mães dos casos foi de 30,9 anos e dos controles de 29,8 anos. 
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  As principais profissões citadas pelas mães responsáveis dos casos foram 

donas de casa (31,7%) e empregadas domésticas (20,6%). As demais profissões 

somaram 36,5%. As mães dos controles referiram: donas de casa 8,2%, empregadas 

domésticas 8,2%, e 57,7% referiram outras profissões. Entre os casos, 76,2% das 

mães referiram nunca terem trabalhado na agricultura, número semelhante ao 

encontrado para mães dos controles (67,6%). A média de anos de trabalho entre as 

mães que trabalharam na agricultura foi 8,38 e 7,41 anos respectivamente para casos 

e controles. Dessas mães, apenas um caso e um controle fizeram aplicação de 

agrotóxicos, com freqüência de uma vez por semana para ambos. 

  As mães que não eram tabagistas no momento da entrevista totalizaram 

47,6% entre os casos e 46,7% nos controles. Entre os casos, 46,0% das mães fumam 

ou fumaram no passado e entre as mães dos controles esta proporção foi de 27,5%. 

Entre as mães tabagistas ou ex-tabagistas dos casos, 44,8% fumaram durante a 

gestação, valor superado pelas mães dos controles, das quais 48,0% reportaram o 

hábito durante a gestação (dados não apresentados na tabela). 

  A proporção de mães que referiram não ingerir bebidas alcoólicas foi 50,8% 

entre os casos e 41,2% entre os controles. Mães que ingeriram no passado ou que 

ainda consomem bebidas alcoólicas totalizaram 41,3% entre os casos e 32,4% para 

os controles, sendo que a maioria (92,3% entre os casos e 86,4% entre os controles) 

referiu ingerir aos finais de semana. As que consumiram bebidas alcoólicas durante a 

gestação somaram 6 (23,1%) entre os casos e 14 (23,7%) entre os controles (dados 

não apresentados na tabela). 
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Tabela 7 - Número e proporção de casos e controles segundo características do 
responsável entrevistado. 

Variáveis Casos Controles p 
N= 63 % N= 182 % 

Pessoa entrevistada 
Mãe 59 93,7 136 74,7 0,002 
Outra 4 6,3 46 25,3 0,392 
Escolaridade da pessoa entrevistada 
0 a 4 7 11,1 22 12,1 0,943 
5 a 8 22 34,9 40 22 0,271 
9 a 11 24 38,1 51 28 0,379 
12 e + 10 15,9 69 37,9 0,173 
Idade da Mãe no diagnóstico 
15 a 24 12 19 34 18,7 0,982 
25 a 34 29 46 67 36,8 0,397 
35 a 48 17 27 32 17,6 0,441 
Não Informado 5 7,9 49 26,9 
Profissão da mãe 
Dona de Casa 20 31,7 15 8,2 0,095 
Doméstica 13 20,6 15 8,2 0,345 
Outras 23 36,5 105 57,7 0,065 
Não informado 7 11,1 47 25,8 
Mãe trabalhou na agricultura 
Não 48 76,2 123 67,6 0,270 
Sim 11 17,5 12 6,6 0,388 
Não Informado 4 6,3 47 25,8 
Tabagismo materno 
Nunca fumou 30 47,6 85 46,7 0,932 
Fumou passado 13 20,6 16 8,8 0,364 
Fuma 16 25,4 34 18,7 0,586 
Não Informado 4 6,3 47 25,8 
Consumo de álcool pela mãe 
Nunca 32 50,8 75 41,2 0,360 
Bebeu no passado 8 12,7 13 7,1 0,667 
Bebe 18 28,6 46 25,3 0,787 
Não Informado 5 7,9 48 26,4 
Uso de raio X na gestação 
Não 53 84,1 122 67 0,020 
Sim 5 7,9 13 7,1 0,954 
Primeiro trimestre 4 80 6 46,2 
Segundo trimestre 1 20 6 46,2 
Terceiro trimestre 0 0 1 7,7 
Não Informado 5 7,9 47 25,8 
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  O uso de raio X durante a gestação foi menor entre as mães dos casos, sendo 

que 84,1% das mães dos casos e 66,5% das dos controles referiram não ter utilizado, 

com diferença significativa para o teste de proporções. Por outro lado, quando o teste 

foi aplicado para as mães que utilizaram raio X, as proporções foram consideradas 

iguais, provavelmente esta discordância ocorreu devido ao número de dados não 

informados entre os controles (25,8%). Das que utilizaram, entre os casos, 80,0% foi 

no primeiro trimestre da gravidez em comparação com 46,2% entre os controles. 

  Os casos e controles geoprocessados foram mapeados no município e na 

Região Metropolitana de São Paulo e as distâncias foram calculadas em relação à 

linha de transmissão de energia mais próxima apresentadas na Figura 4.   

  Observou-se que na região centro-oeste do município de São Paulo não há 

casos geoprocessados. Para as demais regiões, a distribuição de casos e controles 

comportou-se homogeneamente com exceção do município de Franco da Rocha que 

apresentou um caso isolado.  
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5.2 ANÁLISE UNIVARIADA 

 

 

  A variável residir próximo (< 160 m) da linha de transmissão esteve 

associada com o evento em estudo, porém sem significância estatística (Tabela 8). 

Indivíduos que moravam em distâncias de até 160 m das linhas de transmissão 

apresentaram risco de 1,85 (IC95% 0,66-5,19) quando comparados com indivíduos 

que moravam a 160 m ou mais das linhas de transmissão. 

 

Tabela 8 – Distância da residência em relação à linha de transmissão de energia e 

risco de LLA, odds ratio (OR) e intervalo com 95% de confiança (IC95%). 

Variável de exposição 
Casos Controles 

OR 1 IC95% 2 p 
N= 63 % N= 182 % 

Distância das LTs 3             
> 160 57 90,5 170 93,4 1,00 
< 160 6 9,5 12 6,6 1,85 0,66 - 5,19 0,24 
1 Odds ratio 
2 Intervalo com 95% de confiança 
3 Linhas de transmissão 
 

  A raça parda foi associada significativamente com a LLA com risco de 3,25 

(IC95% 1,16-9,09) (Tabela 9). Crianças com dois ou mais irmãos apresentaram risco 

de 1,12 para a LLA, porém sem significância estatística. Freqüentar creches ou 

escolas foi considerado como fator de proteção significativo para a LLA (OR 0,16; 

IC95% 0,08-0,34).  

  A variável aglomeração residencial não se associou significativamente com o 

evento em estudo. Referência a gripe (OR 0,16; IC95% 0,08-0,35), dor de ouvido 

(OR 0,33; IC95% 0,17-0,64) e pus no ouvido (OR 0,29; IC95% 0,08-1,02) 

apresentaram-se como fatores de proteção para a LLA. 
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Tabela 9 – Características demográficas e facilitadores/infecções e risco de LLA, 
odds ratio (OR) e intervalo com 95% de confiança (IC95%). 
Características 
demográficas e 
Facilitadores/Infecções

Casos Controles 
OR 1 IC95% 2 p 

N= 63 % N= 182 % 
Raça 
Branco 29 46 109 60,6 1,00 
Preto ou Mulato 24 38,1 49 27,2 1,69 0,87 - 3,30 0,12 
Pardo 8 12,7 11 6,1 3,25 1,16 - 9,09 0,02 
Outros 2 3,2 11 6,1 0,78 0,16 - 3,74 0,75 
Número de irmãos 
Nenhum 13 20,6 40 22 1,00 
Apenas 1 24 38,1 74 40,7 0,96 0,44 - 2,08 0,91 
2 ou mais 26 41,3 68 37,4 1,12 0,50 - 2,50 0,78 
Creche/Escola 
Não Frequenta 42 66,7 62 34,3 1,00 
Frequenta 21 33,3 119 65,7 0,16 0,08 - 0,34 0,00 
Aglomeração residencial 
< 3 29 46 92 50,8 1,00 
3 a 4 30 47,6 62 34,3 1,49 0,81 - 2,75 0,20 
5 e mais 4 6,3 27 14,9 0,52 0,16 – 1,62 0,26 
Gripe 
Não 28 44,4 25 13,8 1,00 
Sim 35 55,6 156 86,2 0,16 0,08 - 0,35 0,00 
Dor de ouvido 
Não 50 79,4 99 55 1,00 
Sim 13 20,6 81 45 0,33 0,17 - 0,64 0,00 
Pus no ouvido 
Não 59 93,7 154 86,5 1,00 
Sim 4 6,3 24 13,5 0,29 0,08 - 1,02 0,05 
1 Odds ratio 
2 Intervalo com 95% de confiança 
 

  As variáveis da pessoa entrevistada e da mãe encontram-se na Tabela 10. A 

escolaridade da pessoa entrevistada esteve fortemente associada com a LLA, sendo 

que crianças cujos entrevistados tinham menor grau de instrução, apresentaram maior 

risco. Destaca-se aqui a categoria de 5 a 8 anos de estudo com OR de 4,99 (IC95% 

1,93-12,84) que foi comparada com a categoria de referência de 12 anos ou mais de 

estudo.  
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  Foi observado risco de LLA em crianças cujas mães tinham idade avançada, 

porém não significativo. Mães que tinham no momento do diagnóstico da doença de 

25 a 34 anos apresentaram risco de 1,10 (IC95% 0,47-2,54), e na faixa etária 35 anos 

e mais, OR de 1,37 (IC95% 0,53-3,59). 

  A LLA esteve fortemente associada com mães que trabalharam na agricultura 

com risco de 3,87 (IC95% 1,39-10,78). Segundo os hábitos maternos da mãe, 

crianças cujas mães fumaram no passado apresentaram risco significativo de 2,71 

(IC95% 1,03-7,16) e de 1,39 (IC95% 0,61-3,14) para as que ainda fumam, porém 

não significativo. Crianças cujas mães consumiam álcool no passado apresentaram 

risco de 1,13 (IC95% 0,41-3,08), porém para as que ainda consomem apresentou-se 

como fator de proteção para a LLA, mas sem significância estatística. O uso de raios 

X durante a gestação pela mãe não foi associado com a LLA (OR 0,84; IC95% 0,23-

2,78). O uso de raios X durante o primeiro trimestre da gestação apresentou-se como 

risco, porém não estatisticamente significativo (OR 1,83; IC95% 0,43-7,71). 
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Tabela 10 – Características da pessoa entrevistada/mãe e risco de LLA, odds ratio 
(OR) e intervalo com 95% de confiança (IC95%). 

Variáveis da Mãe 
Caso Controle 

OR 1 IC95% 2 p 
N= 63 % N= 182 % 

Escolaridade da 
pessoa entrevistada        
12 e + 10 15,9 69 37,9 1,00 
9 a 11 24 38,1 51 28 4,60 1,78 - 11,92 0,00 
5 a 8 22 34,9 40 22 4,99 1,93 - 12,84 0,00 
0 a 4 7 11,1 22 12,1 2,63 0,84 - 8,21 0,10 

Idade da Mãe no 
diagnóstico        

15 a 24 12 20,7 34 25,6 1,00 
25 a 34 29 50 67 50,4 1,10 0,47 - 2,54 0,83 
35 a 48 17 29,3 32 24,1 1,37 0,53 - 3,59 0,52 

Mãe trabalhou na 
agricultura        

Não 48 81,4 123 91,1 1,00 
Sim 11 18,6 12 8,9 3,87 1,39 - 10,78 0,01 
Tabagismo materno 
Nunca fumou 30 50,8 85 63 1,00 
Fumou passado 13 22 16 11,9 2,71 1,03 - 7,16 0,04 
Fuma 16 27,1 34 25,2 1,39 0,61 - 3,14 0,43 
Consumo de álcool 
pela mãe        
Nunca 32 55,2 75 56 1,00 
Bebeu no passado 8 13,8 13 9,7 1,13 0,41 - 3,08 0,81 
Bebe 18 31 46 34,3 0,96 0,48 - 1,92 0,91 
Uso de raio X na 
gestação        
Não 53 91,4 122 90,4 1,00 
Sim 5 8,6 13 9,6 0,84 0,23 - 2,78 0,78 
Uso de raio X no 1º 
trimestre da gestação        
Não 54 93,1 129 95,5 1,00 
Sim 4 6,9 6 4,5 1,83 0,43 - 7,71 0,41 
1 Odds ratio 
2 Intervalo com 95% de confiança  
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5.3 ANÁLISE REGRESSÃO MÚLTIPLA 

 

 

As variáveis que apresentaram associação com p < 0,20 na análise univariada 

com a LLA foram testadas no modelo de regressão logístico múltiplo e adicionadas 

em ordem de significância estatística: escolaridade da pessoa entrevistada, presença 

de gripe e dor de ouvido, freqüência de creche ou escola, trabalho na agricultura 

materno, raça da criança, tabagismo materno e pus no ouvido. 

  A primeira variável adicionada ao modelo foi a escolaridade da pessoa 

entrevistada e a segunda foi presença de gripe (Tabela 11). Optou-se por deixar a 

variável escolaridade da pessoa entrevistada, pois ela se comportou como variável de 

confusão. A variável presença de gripe apresentou os critérios estabelecidos para 

permanecer no modelo e tornou o risco da variável “Distância das LTs” mais 

expressivo e estatisticamente significativo (Tabela 11). Apesar disso, optou-se por 

retirar a variável presença de gripe do modelo, pois, assim como as demais infecções 

questionadas aos entrevistados, ela se associou à LLA de forma inversa ao 

constatado na literatura.  

  Acredita-se que esta contradição ocorreu, pois os casos e controles foram 

questionados quanto a estas doenças em tempo atual da entrevista e não no período 

anterior ao do diagnóstico da doença, portanto, desconfia-se que a percepção de um 

processo gripal para o responsável de uma criança já doente com LLA possa ser 

diferente da do responsável de uma criança saudável. As variáveis dor e pus no 

ouvido não permaneceram no modelo pois apresentam o mesmo valor explicativo da 

variável presença de gripe. 
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Tabela 11 - Modelo de regressão logístico condicional ajustado por escolaridade da 
pessoa entrevistada e referência a ocorrência de gripe/resfriado. 

Variável Casos Controles OR 1 IC95% 2 p βo 

Distância das LTs 3 
> 160 metros 57 170 1,00 
< 160 metros 6 12 4,12 1,05 - 16,22 0,04 1,415 
Escolaridade da 
pessoa entrevistada       
12 e + anos 10 69 1,00 
9 a 11 anos 24 51 7,73 2,47 - 24,23 0,00 2,0452

5 a 8 anos 22 40 7,56 2,43 - 23,46 0,00 2,0225

0 a 4 anos 7 22 1,92 0,49 - 7,54 0,83 0,6509

Gripe 
Não 28 25 1,00 
Sim 35 156 0,10 0,04 - 0,26 0,00 -2,2657
 1 Odds ratio 
2 Intervalo com confiança de 95 % 
3 Linhas de transmissão 
   

As demais variáveis (freqüência de creche ou escola, trabalho na agricultura 

materno, raça da criança e tabagismo materno), não alteraram os valores obtidos para 

a associação da distância e LLA segundo os critérios estabelecidos para permanecer 

no modelo de regressão logístico condicional. 

A associação entre a distância das residências de casos e controles em relação 

às linhas de transmissão e LLA foi ajustada apenas pela variável escolaridade da 

pessoa entrevistada, cujo OR foi de 2,91 (IC95% 0,92-9,22) (Tabela 12). 
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Tabela 12 - Modelo final de regressão logístico condicional ajustado por escolaridade 
da pessoa entrevistada. 

Variável Casos Controles OR 1 IC95% 2 p βo 

Distância das LTs 3 
> 160 metros 57 170 1,00 
< 160 metros 6 12 2,91 0,92 - 9,22 0,07 1,0694 
Escolaridade da pessoa 
entrevistada       
12 e + anos 10 69 1,00 
9 a 11 anos 24 51 5,43 2,02 - 14,63 0,00 1,6922 

5 a 8 anos 22 40 5,45 2,07 - 14,37 0,00 1,6964 

0 a 4 anos 7 22 2,78 0,87 - 8,84 0,83 1,0227 
1 Odds ratio 
2 Intervalo com 95% de confiança 
3 Linhas de transmissão 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A LLA acomete principalmente crianças menores de cinco anos (FOSP, 

2006). Na Europa, EUA e Índia, crianças de 1 a 4 anos também apresentam maiores 

taxas de incidência de LLA (COEBERGH et al., 2006; SHAH e COLEMAN, 2007; 

LINABERY e ROSS, 2008; SWAMINATHAN et al., 2008). Muitos autores 

referiram pico da doença nos 3º e 4º anos de vida (CHESSELLS, 2002; BUCCHERI 

e LORENZI, 2006; RIBEIRO et al., 2007; REIS et al., 2007). Os dados desse estudo 

mostram que a maioria dos casos tinham menos de 5 anos de idade na data do 

diagnóstico (66,7%) e pico de ocorrência entre o 3º e 4 º ano; resultados semelhantes 

aos reportados pela literatura. 

 A incidência da LLA entre crianças do sexo masculino é maior em relação às 

do sexo feminino em diversos locais do mundo (COEBERGH et al., 2006; 

LINABERY e ROSS, 2008; SWAMINATHAN et al., 2008). Dados do Registro de 

Câncer de São Paulo revelaram que, para as leucemias em crianças, a razão de sexo 

foi de 1,1 meninos para cada menina no município de São Paulo em 1998 (MIRRA 

et al., 2004). Os 63 casos que compõem esse estudo apresentaram razão de sexo de 

1,3 meninos para cada menina. 

 GURNEY et al. (1995) verificaram que a taxa de incidência de LLA em 

indivíduos brancos era o dobro em relação aos negros. LINABERY e ROSS (2008) 

verificaram tendência crescente nas taxas de LLA em crianças de cor branca. Outros 

estudos dos EUA observaram um maior número de ocorrências de LLA em crianças 

da cor branca em comparação às de cor negra (RIES et al., 1999; LINET et al., 

2003). No presente estudo foi observada maior proporção de LLA em indivíduos de 

cor de pele branca (46,0%) do que nos de pele negra ou mulata (38,1%). As 

associações encontradas neste estudo com a raça da criança foram significativas para 

a cor parda. 

  Entre as anomalias genéticas que já se apresentaram associadas à leucemia 

em crianças encontram-se a Síndrome de Down, Síndrome de Schwachman e anemia 
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Falconi (MIRRA et al., 2004). Apesar da proporção de controles (3,3%) com 

presença de anomalia genética ser maior que a dos casos (1,6%), nenhuma das 

anomalias citadas pelos controles esteve associada com a LLA, segundo a literatura. 

Por outro lado, o único caso com anomalia genética era portador da Síndrome de 

Down 

  A freqüência de creches e escolas foi maior entre os controles (65,4%) do que 

entre os casos (33,3%). Acredita-se que tal fato se deve, provavelmente, aos longos 

períodos de internação aos quais os pacientes de LLA são submetidos. Supõe-se que 

os períodos de internação prolongados dos casos não permitiram que as crianças 

freqüentassem instituições de ensino, regularmente, resultando em proporção maior 

de controles que referiram ter freqüentado creches e escolas.  

  As variáveis relacionadas aos processos virais (presença de gripe, dor e pus 

no ouvido) foram associadas à LLA como fator de proteção. Conforme comentado 

anteriormente, os resultados encontrados na amostra são contraditórios aos 

reportados por outros autores. BELSON et al. (2007) destacaram vários fatores que 

confirmam a hipótese de que agentes transmissíveis estariam envolvidos no 

desenvolvimento de leucemia em crianças. Os autores observaram que o pico da 

doença se dá entre o 2º e o 5º anos de vida, faixa etária em que o sistema imune da 

criança é menos eficiente. Além disso, cânceres de etiologia viral foram observados 

em animais e humanos (GREAVES e ALEXANDER, 1993). 

  BRONDUM et al. (1999) constataram que crianças cujas mães tinham nível 

de educação mais elevado apresentaram fator de proteção para a LLA e LMA. Em 

revisão de POOLE et al. (2006), na qual foram analisados 18 estudos, a medida de 

associação utilizada (OR) variou de 0,38 a 2,9 para o grau de instrução materno. 

Entretanto, a maioria desses estudos (62%) constatou risco para leucemia em 

crianças cujas mães tinham grau de instrução baixo. Os dados deste estudo 

mostraram que a escolaridade da pessoa entrevistada esteve associada à LLA, com 

maior risco para crianças cujas mães haviam estudado de 5 a 8 anos, quando 

comparadas às mais instruídas (12 anos ou mais de estudo). 

Alguns estudos associaram a idade avançada da mãe da criança com aumento 

do risco de leucemias (WESTERGAARD et al., 1997; DOCKERTY et al., 2001), 

porém isso não foi verificado por outros estudos (HJALGRIM et al., 2004; PALTIEL 
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et al., 2004). Observou-se neste estudo associação de risco, não estatisticamente 

significativa, entre as categorias de idade mais avançada quando comparadas com a 

de referência (15 a 24 anos). Resultado semelhante ao reportado por MA et al. 

(2005). 

Constatou-se que mães que trabalharam na agricultura tiveram risco 

aumentado de filhos com LLA. O fator associado ao trabalho rural discutido na 

literatura é a exposição a pesticidas. Muitos estudos associaram exposição a 

pesticidas e leucemia em crianças (LOWENGART, 1987; INFANTE-RIVARD et 

al., 1999; MA et al., 2002; MENEGAUX et al., 2006). Como apenas uma mãe entre 

os casos e uma entre os controles referiram exposição a agrotóxicos com a mesma 

freqüência de aplicação, a avaliação desta variável ficou comprometida face à baixa 

prevalência de exposição observada.  

A maioria dos estudos que avaliaram o consumo materno de tabaco e 

leucemia na infância constatou associação positiva, porém não estatisticamente 

significativa (CHANG et al., 2006; MACARTHUR et al., 2008). Outros estudos, a 

exemplo de BRONDUM et al. (1999), não constataram associações de risco entre 

tabagismo dos pais e leucemia na infância. Na amostra de 63 casos desse estudo, 

crianças cujas mães pararam de fumar apresentaram risco significativo de 

desenvolver LLA quando comparadas com as crianças cujas mães nunca fumaram, 

enquanto que para as mães que fumavam o risco não foi estatisticamente 

significativo. 

SHU et al. (1996) observaram aumento no risco de LLA, particularmente em 

crianças menores de quatro anos, com o consumo de álcool materno durante a 

gestação (SHU et al., 1996). Em contraste, outros estudos (PETRIDOU et al., 1997; 

INFANTE-RIVARD et al., 2004) relataram uma queda significativa no risco de 

desenvolver LLA associada ao consumo moderado de álcool pela mãe durante a 

gestação. Nesse estudo não foi constatada associação estatisticamente significativa 

entre consumo materno de álcool e o desenvolvimento de LLA em crianças. 

  DOLL e WAKEFORD (1997) constataram que o uso de radiografia 

abdominal durante a gestação aumentou em 40% o risco de leucemia em crianças. 

Entretanto, estudos mais recentes não constataram associação entre uso de exames 

com raio-X pela mãe durante a gestação e leucemia em crianças (NAUMBERG et 
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al., 2001; SHU et al., 2002). O efeito das radiações ionizantes pode ocorrer antes da 

concepção, durante a gestação ou no puerpério. Neste estudo, as mães foram 

questionadas quanto ao uso de raio X durante a gestação e em qual dos trimestres a 

exposição havia ocorrido. A variável apresentou associação negativa, porém não 

estatisticamente significativa. O uso de raios X durante o primeiro trimestre da 

gestação apresentou-se como risco, porém não estatisticamente significativo. 

  Em relação à distribuição de casos e controles na RMSP (Figura 4), a 

presença dos casos nas regiões periféricas caracterizam o aspecto socioeconômico 

relacionado a incidência da LLA em crianças. Apesar disso, não se deve descartar a 

hipótese de que existam casos de LLA na região centro-oeste, porém não fizeram 

parte da amostra uma vez que apenas hospitais públicos participaram da pesquisa. 

Um dos critérios de seleção de controles é que ele residisse no município de 

nascimento do caso. O caso geoprocessado no município de Franco da Rocha nasceu 

no município de São Paulo, o que explica a ausência de controles no município de 

nascimento do caso. 

 

 

6.1 LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA E LLA 

 

 

O princípio lógico de estudos que avaliam a exposição a campos magnéticos 

pela distância das residências dos sujeitos da amostra em relação às linhas de 

transmissão mais próximas é de que a linha de energia é a fonte dominante de campo 

magnético à qual os indivíduos estão expostos (SWANSON et al., 2006).  

FEYCHTING e AHLBOM (1993) analisaram, na Suécia, 558 controles e 142 

casos de câncer em menores de 15 anos de idade sendo que 39 dos casos eram de 

leucemia (56% das leucemias eram LLA), durante o período de 1960 e 1985. Os 

casos eram crianças que moravam no corredor das linhas de alta tensão (220 e 400 

kV), selecionadas por meio de amostragem aleatória do registro de câncer local. Os 

autores adotaram como estratos de distância:  ≤ 50 m, 51-100 m e ≥ 101 m. Para as 
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leucemias, quando comparado o estrato < 50 m com o de referência (≥ 101 m), os 

autores obtiveram OR de 2,9 (IC95% 1,0-7,3). Na categoria intermediária (51-100 

m), o risco foi de 1,1 (IC95% 0,4-2,7). 

TYNES e HALDORSEN (1997) estudaram crianças no momento do 

diagnóstico (1965-1989), entre 0 e 14 anos, selecionadas no Registro de Câncer da 

Noruega. Os cânceres estudados foram tumores cerebrais, leucemias (66% das 

leucemias eram LLA), linfomas, tumor de Wilms, osteossarcomas e outras 

localizações. Foram calculadas as distâncias das linhas de alta tensão das residências 

de casos e controles. Residências com distâncias inferiores a 50 m foram avaliadas 

considerando a altitude da torre em relação a da residência. As categorias adotadas 

pelos autores foram as mesmas do estudo de FEYCHTING e AHLBOM (1993). Para 

distâncias entre 51 e 101 m, observou-se OR de 1,4 para todas as leucemias (IC95% 

0,8-2,6), e no estrato < 50 m, o risco foi de 0,6 (IC95% 0,3-1,3). 

 KLEINERMAN et al. (2000) analisaram 638 casos de LLA e 620 controles 

nos Estados Unidos e optaram por analisar as distâncias das residências de linhas de 

força, de transmissão e distribuição separadamente. Os autores consideraram estratos 

de distância muito menores do que os considerados nos demais estudos, sendo eles: 

0-14 m, 15-23 m, 24-40 m e, como categoria de referência, > 40 m. Observou-se 

risco de 1,23 (IC95% 0,75-2,03) para casos de LLA que moravam em residências de 

24 a 40 m distantes da linha de força. Residir próximo às linhas de transmissão não 

esteve associado com a LLA (0 a 23 m: OR 0,57; IC95% 0,15-2,13) para nenhum 

dos estratos de distância. Por outro lado, foram observadas associações não 

significativas entre LLA e residir entre 15 e 23 m (OR 1,15; IC95% 0,67-1,98) e 

entre 24 e 40 m (OR 1,49; IC95% 0,88-2,50) de linhas de distribuição. 

 Na Inglaterra e País de Gales, foi conduzido um estudo por DRAPER et al. 

(2005) que utilizaram como medida de exposição a campos magnéticos apenas a 

distância das residência dos casos e controles de linhas de força existentes no 

momento da pesquisa. Os casos tinham de 0 a 14 anos de idade com ano de 

nascimento entre 1962 e 1995, oriundos de grupos de pesquisa, ou registros de 

câncer locais, nascidos na Inglaterra, Escócia ou País de Gales. 

Através do registro da configuração elétrica local, os autores calcularam as 

distâncias das residências dos casos e dos controles que moravam em até 1 km das 
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linhas de energia (132, 275 e 400 kV), e as distâncias foram categorizadas em seis 

estratos: 0-49 m, 50-99 m, 70-99 m, 100-199 m, 200-599 m e ≥ 600 m, sendo este 

último o grupo de referência. Os autores constataram associação significativa entre 

residir no estrato 200-599 m com leucemia, obtendo OR de 1,23 (IC95% 1,01-1,47). 

Além disso, os autores relataram um aumento do risco quando comparados os 

estratos mais próximos com os mais distantes, porém os intervalos de confiança não 

foram significativos. 

 No Japão, KABUTO et al. (2006) examinaram 251 casos de LLA, 

diagnosticados entre 1999 e 2001, e 495 controles pareados por sexo, idade (±25% 

da idade para < que 4 anos no momento do diagnóstico e ± 1 ano para ≥ que 4 anos) 

e região de residência. Foram calculadas as distâncias das linhas de transmissão (22-

500 kV) por meio de GPS considerando os estratos < 50 m, 50-100 m e  ≥ 100 m. Se 

a distância da residência à linha de transmissão era menor do que 100 m, a medida da 

distância obtida por meio do GPS era verificada por um feixe de laser. Quando a 

exposição foi avaliada em relação à distância das casas das linhas de transmissão, o 

OR foi de 3,06 (IC95% 1,31-7,13) para as crianças que moravam em até 50 m das 

linhas de transmissão em relação àquelas que moravam a mais de 100 m, e para o 

estrato de 50-100 m o OR foi de 1,61 (IC95% 0,88-2,95). 

 Recentemente dois estudos foram publicados, um na Tasmânia 

(LOWENTHAL et al., 2007) e outro no Irã (FEIZEI et al., 2007). O estudo de 

LOWENTHAL et al. (2007) analisou 854 casos de leucemia diagnosticados entre 

1972 e 1980 em adultos e crianças. Foi selecionado um controle por caso, pareado 

por sexo e idade (± 5 anos). Foram calculadas as distâncias das linhas de energia de 

88, 110 e 220 kV e quando a residência estava a ≤ 300 m, a distância exata era obtida 

por um atlas de rua por meio de visita à residência. A exposição aos campos 

magnéticos esteve associada significativamente apenas para crianças com leucemia 

linfocítica < 15 anos que residiam a menos que 300 m das linhas de energia (OR 

6,18; IC95% 1,37-27,90). 

 FEIZI e ARABI (2007) analisaram 58 casos de LLA e 2 de LMA, pareados 

com 59 controles por idade, sexo, raça, classe socioeconômica e mesmo distrito de 

residência de uma província do Irã. Os casos foram diagnosticados entre 1998 e 2004 

e tinham menos de 15 anos de idade. Os controles foram aleatoriamente selecionados 
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no hospital (controles de base hospitalar) sem doença maligna. As residências foram 

inspecionadas quanto à presença de linhas de energia de 123, 230, 400 kV, e a 

distância entre as linhas e as residências foram calculadas considerando os estratos < 

500 m e ≥ 500 m. Foi observado OR, estatisticamente significativo, de 8,76 (IC95% 

1,74-58,4) para os casos que residiam a menos de 500 m das linhas de energia. 

A distância média para que o campo magnético de uma linha de força caia 

para 0,1 µT (categoria de referência adotada pelo estudo de AHLBOM et al. [2000], 

que é a mesma adotada por DRAPER et al. [2005]) é entre 100 a 200 m. Porém, em 

determinadas circunstâncias, em distâncias de até 400 m pode-se encontrar níveis de 

0,1 µT (SWASON et al., 2006). Estudos que avaliaram a exposição a campos 

magnéticos desta forma determinaram diferentes extratos de distância e obtiveram 

associações de 0,57 (KLEINERMAN et al., 2000) até 8,76 (FEIZI e ARABI, 2007) 

quando comparados os estrados mais próximos das linhas com as categorias de 

referência. 

No presente estudo, crianças que residiam em distâncias menores do que 160 

metros apresentaram risco maior, porém não estatisticamente significativo de 

desenvolverem LLA (OR 2,91; IC95% 0,92-9,22) quando comparadas com crianças 

que residiam em distâncias iguais ou acima de 160 metros. O resultado obtido neste 

estudo foi semelhante ao dos obtidos nos estudos de FEYCHTING e AHLBOM 

(1993) e KABUTO et al. (2006). 

 

 

6.2 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 

Estudos epidemiológicos de leucemia em crianças e campos magnéticos são 

difíceis de serem desenhados, conduzidos e interpretados por diversos motivos. O 

principal deles é a avaliação da exposição a campos magnéticos. Existem muitas 

fontes que geram campos eletromagnéticos, e estes variam no tempo e no espaço. 

Além disso, o pequeno número de casos torna factíveis apenas estudos retrospectivos 
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e, conseqüentemente, a avaliação da exposição a campos magnéticos não é realizada 

em tempo real. 

KHEIFETS e SHIMKHADA (2005) relataram que além da dificuldade em 

avaliar os campos magnéticos, as associações de risco observadas em estudos de 

leucemia em crianças e campos magnéticos poderiam ter ocorrido ao acaso, viés de 

seleção e ainda o desconhecimento de outros potenciais fatores de risco também 

associados com a doença. 

 

 

6.2.1 Devido ao acaso 

 

 

A prevalência de exposição a campos magnéticos em níveis superiores ou 

iguais a 0,3 µT na população é muito baixa, o que dificulta a obtenção de estimativas 

confiáveis do efeito dos campos em amostras pequenas. GREENLAND et al. (2000) 

chamaram atenção para o fato da raridade de crianças expostas a altos níveis de 

campos magnéticos.  

Apesar dos estudos mais recentes terem examinado amostras grandes, o 

número de expostos entre casos e controles aos níveis considerados de risco foi 

pequeno. No estudo de DRAPER et al. (2005), que contou com a participação de 

9.700 casos de leucemia e 9.700 controles, apenas 5 casos e 3 controles residiam a 

menos de 50 m das linhas de energia. Neste estudo, moravam a menos que 160 de 

linhas de transmissão de energia apenas 6 (9,5%) casos e 12 controles (6,6%). 

A maioria dos estudos discutidos anteriormente constatou OR superiores à 

unidade 1 quando comparados os estratos mais próximos das linhas com os mais 

distantes. Contudo, a maioria não apresentou associação estatisticamente 

significativa. Amostras pequenas podem levar a medidas de risco subestimadas, que 

dificultam a diferenciação entre um risco grande e um risco pequeno ou ausente 

(KHEIFETS e SHIMKHADA, 2005). Apesar de ser o tipo de leucemia mais comum 
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em crianças, a taxa de incidência de LLA é muito baixa, fato que impede a obtenção 

de estudos com suficientes tamanhos de amostra. 

 

 

6.2.2 Variáveis de confusão 

   

 

Muitas variáveis foram utilizadas como controle nos modelos de regressão: 

variáveis socioeconômicas, tipo de residência, infecções virais, hábitos de vida e 

outras. Porém, a maioria dos estudos utilizou apenas variáveis socioeconômicas para 

controle dos seus respectivos modelos multivariados (FEYCHTING E AHLBOM, 

1993; KLEINERMAN et al., 2000; KABUTO et al., 2006; LOWENTHAL et al., 

2007). Assim, como nos estudos apresentados, a medida de associação nesse estudo 

foi ajustada pela variável escolaridade da pessoa entrevistada, considerada uma 

variável que caracteriza mais fielmente a condição socioeconômica de uma 

população. 

Segundo KHEIFETS e SHIMKHADA (2005), nenhuma dessas variáveis foi 

considerada como de confusão, porém algumas já foram associadas com a leucemia. 

Para serem consideradas de confusão, estas variáveis devem exercer efeito sobre a 

doença e a exposição estudada (BRESLOW e DAY, 1980). Se for o caso e esta não 

for controlada, pode haver confusão ou distorção da associação estatística entre a 

doença e a exposição estudadas (BRESLOW e DAY, 1980). Fatores de confusão não 

completamente controlados nos estudos têm sido considerados como possíveis 

explicações alternativas para as associações observadas (GREENLAND et al., 2000). 

O conhecimento limitado sobre as causas da leucemia em crianças dificultam a 

identificação de variáveis de confusão. 

 

 



77 
 

6.2.3 Viés de seleção 

 

 

 O viés de seleção ocorre quando a participação de casos e controles é 

diferente e a taxa de participação é definida pelo tipo de exposição analisada 

(BRESLOW e DAY, 1980). Dependendo do tipo de estratégia adotada para a 

avaliação dos campos magnéticos, foram relatadas taxas de participação que 

variaram de 33 a 79%. Quando disponibilizada a taxa de participação, fica evidente 

que esta é maior entre casos do que entre os controles, a exemplo do estudo de 

KLEINERMAN et al. (2000) com participação de 90% dos casos e 64% dos 

controles.  

O presente estudo apresentou baixa taxa de recusa entre os casos (4,7%) e 

controles (8,3%). O fator determinante que contribuiu para a baixa participação dos 

controles foi a alta taxa de mudança de endereço. Das 1.273 tentativas realizadas 

para a localização dos controles, 440 (34,6%) não foram bem sucedidas por 

mudanças de endereço. AHLBOM et al. (2000) ressaltaram que o viés de seleção 

pode ter contribuído, pelo menos em parte, para os excessos de risco encontrados nos 

estudos analisados em sua pooled analysis. 

 

 

6.2.4 Viés de classificação 

 

 

 Outro grande desafio desses estudos é a classificação correta dos indivíduos 

quanto à exposição a campos magnéticos. Erros de classificação em medições ou 

mesmo em estimativas de campos magnéticos estão presentes em todos os estudos e 

variam consideravelmente de estudo para estudo (KHEIFETS e SHIMKHADA, 

2005). 

Diferentes voltagens de linhas de alta tensão foram consideradas de acordo 

com a configuração da rede elétrica de cada local onde foram realizadas pesquisas de 
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associação a campos magnéticos e leucemia em crianças. As voltagens variaram de 

11 kV (TYNES e HALDORSEN, 1997) até 500 kV (KABUTO et al., 2006). Além 

disso, alguns estudos consideraram não apenas as linhas de transmissão, mas também 

as de distribuição (TYNES e HALDORSEN, 1997; KLEINERMAN et al., 2000; 

KABUTO et al., 2006).  

O presente estudo abrangeu todas as voltagens existentes em linhas de 

transmissão de energia da Região Metropolitana de São Paulo e foram similares às 

utilizadas na maioria das pesquisas publicadas (FEYCHTING e AHLBOM, 1993; 

DRAPER et al., 2005; KABUTO et al., 2006; LOWENTHAL et al., 2007; FEIZE et 

al., 2007). Os estratos de distância das linhas de alta tensão considerados foram: < 

160 m e ≥ 160 m. Com exceção dos trabalhos realizados por FEIZI e ARABI (2007), 

LOWENTHAL et al. (2007) e KLEINERMAN et al. (2000), os estratos adotados 

pelos demais estudos consideraram distâncias similares das adotadas no presente 

estudo.  

Apesar dos estratos de distância utilizados e das voltagens avaliadas serem 

similares aos da literatura, há dificuldade em classificar os indivíduos da amostra 

quanto às categorias de risco e comparar os resultados com outros estudos. As 

limitações são de ordem metodológica e da configuração elétrica das regiões em que 

foram realizadas as pesquisas. 

Além dos estudos considerarem estratos distintos e voltagens diferentes como 

de risco, o método de aferição das distâncias das residências em relação às torres de 

energia, também variou. FEYCHTING e AHLBOM (1993) calcularam manualmente 

as distâncias, por meio de mapas em grande escala. KLEINERMAN et al. (2000) 

também calcularam as distâncias em mapas, porém utilizaram duas medidas 

comparadas com testes de concordância. KABUTO et al. (2006) utilizaram medidas 

de GPS, e em residência com menos de 100 m de uma linha força, a distância foi 

verificada com um feixe de lazer. FEIZI e ARABI (2007) utilizaram diferentes 

dispositivos para calcular as distâncias, dependendo da distância em que a residência 

se encontrava da torre de energia. Para residências com distância de até 100 metros 

das linhas de transmissão, os autores utilizaram uma fita métrica. Em distâncias 

acima de 100 m, foi utilizada uma fita Rolla. E por último, quando a distância não 
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poderia ser calculada em linha reta, foi utilizado um aparelho óptico para aferir a 

distância. 

Neste estudo, apesar de utilizar a metodologia mais avançada para a avaliação 

das distâncias das residências de linhas de energia, aproximadamente 30% das 

informações de GPS de casos e controles estavam comprometidas, e foram 

substituídas por coordenadas geoprocessadas pelo endereço correspondente. 

Outro fator que pode resultar em viés de classificação é o cálculo da distância 

em residência diferente daquela que a criança esteve exposta a campos magnéticos 

no período anterior ao diagnóstico ou no momento do diagnóstico, ou seja, quando a 

mobilidade residencial não é controlada, faz-se necessário conhecer a residência em 

que a criança ficou doente e estabelecer um intervalo de moradia na mesma para que 

a medida de exposição seja realizada na residência em que se acredita que a 

exposição a campos magnéticos teve efeito para a doença. 

Em geral, os trabalhos analisados procuraram controlar a mobilidade 

residencial de casos e controles por diversas estratégias. Neste estudo utilizou-se 

como critério de inclusão casos e controles que moravam, no momento da entrevista, 

no mesmo local em que foi realizado o diagnóstico da doença. KABUTO et al. 

(2006) consideraram um tempo confiável de moradia na residência para que ela fosse 

elegível para a avaliação a campos magnéticos. Outro estudo, porém sem avaliação 

das distâncias das linhas de energia, excluiu indivíduos que apresentaram mudança 

de endereço (SAVITZ et al., 1988). Outro estudo avaliou a exposição aos campos 

magnéticos em residências diferentes da atual, incluindo a residência em que a mãe 

passou a gestação, ou casa em que a crianças morava na época do diagnóstico 

(FEYCHTING e AHLBOM, 1993).  

De acordo com GREENLAND et al. (2000), ainda não há conhecimento 

conclusivo sobre qual estratégia de avaliação da exposição a campos magnéticos é 

biologicamente mais relevante. Para cada tipo de estratégia de avaliação da 

exposição a campos magnéticos existem adaptações que variam de pesquisa para 

pesquisa. A estratégia de avaliação fica na dependência de fatores como a 

disponibilidade de informações e características da rede elétrica do local do estudo, o 

que torna mais complexa a comparação dos resultados entre os estudos. A avaliação 

da exposição a campos magnéticos tem melhorado no tempo, porém a habilidade de 
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realizar medições confiáveis ainda permanece limitada e é considerada um desafio 

para a epidemiologia (KHEIFETS e SHIMKHADA, 2005).  
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7 CONCLUSÕES 
 

 

- Os resultados do presente estudo sugerem que crianças que residem a menos de 160 

m de linhas de transmissão de energia na RMSP apresentam risco maior, porém não 

estatisticamente significativo, de desenvolver LLA quando comparadas com as que 

residem a 160 m e mais.  

- Aparentemente, há determinantes socioeconômicos envolvidos na dinâmica dos 

fatores etiológicos relacionados à LLA em crianças. 
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Anexo 1-Questionário geral 



  
.:PROJETO LEUCEMIA:. 

.:QUESTIONÁRIO DE CADASTRO:. 
  

  

Q01. Nº de Identificação:             Q02.  Campo exclusivo da equipe de epidemiologia. 

Meu nome é ......................................................................................................................................Nós estamos realizando 

um estudo  com a finalidade de esclarecer se determinadas características, hábitos ou fatores ambientais, particularmente 

radiações não-ionizantes, têm relação com algumas doenças, particularmente leucemias. Eu farei várias perguntas 

relacionadas ao seu filho(a) ........................................... cujas respostas serão registradas neste formulário. Devo dizer que 

tudo que o(a) senhor(a) responder na entrevista  será estritamente confidencial e as informações colhidas das inúmeras 

pessoas que irão participar do estudo serão usadas apenas em relatos científicos, sem nenhuma identificação pessoal.  

Os possíveis benefícios desse estudo dependem de respostas mais reais (verdadeiras, sinceras) possíveis. Por favor 

pergunte se não entender o significado de alguma questão. A qualquer momento o(a) senhor(a) pode se recusar a continuar 

a entrevista ou a responder perguntas específicas. Além do questionário, o estudo inclui medições de campos 

eletromagnéticos na casa da criança. O equipamento que será utilizado para essa medição não traz nenhum risco para a 

saúde das pessoas na casa. 

Participação do estudo?           Aceita          Recusa   

Podemos começar? O(A) Sr(a) poderia assinar o consentimento para a pesquisa?  

  
::.SE RECUSA, PREENCHER OS SEGUINTES CAMPOS:.   

Data da Entrevista:       dd/mm/aaaa  

Data de Nascimento:    dd/mm/aaaa  

Idade:          (anos) - campo calculado automaticamente.  

Sexo:         Feminino        Masculino  

Raça:         Branco     Mulato    Negro     Oriental     Índio      Outra:     

Hospital:    

Diagnóstico principal:  Controle     Caso  

CID-10:       Descrição(CID10):        

Entrevistador:  
 

::.SE ACEITA, PREENCHER OS BLOCOS A SEGUIR:.   

::.BLOCO A - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA:. 

Q03. Nome da criança:  

Q04. Endereço - N°  
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Q05. Bairro:  

Q06/07/08. Cidade:    UF da cidade:      

Q09. Cep:  00000-000 

Q10/11. Telefone: - (DDD)- 0000-0000   Q12.Obs:  

Q13/14. Celular: - (DDD)- 0000-0000 

   
::.BLOCO B - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA:. (somente para casos) 

Q15.  Caso Leucemia Linfoblástica  

Q16.  Nº prontuário/hospital:  

Q17.  Hospital:   

Q18.  Criança:  Internada  Ambulatorial 

Q19.  CID-10: Q20-Descrição(CID10):        
     
::.BLOCO C - INFORMAÇÕES GERAIS DA CRIANÇA:.  

Q21. Data de Nascimento:  dd/mm/aaaa  

Q22. Idade:  anos  

Q23. Sexo:  Feminino           Masculino  

Q24/25/26. Cidade onde nasceu:     UF da cidade:      

Pergunte ao entrevistado como ele/ela classifica racialmente a criança. Pergunte sobre a raça/origem dos avós. O 

entrevistador decide sobre a classificação racial. 

Q27. Raça: Branco     Mulato      Negro     Oriental      Índio     Outra: Q28.     

Q29. A criança já fez algum tratamento prévio para Leucemia ou algum outro tipo de câncer? (aplica-se somente para 

controles):                       Sim                          Não                            Não Sabe  
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Q30- A criança tem alguma alteração genética?  Sim                   Não                      Não Sabe  

Q31- Se "Sim", qual?     Síndrome de Down         Anemia Fanconi          Síndrome Wiscot-Aldrich      

 Outra    

Q32- Qual?  

       
::.BLOCO D - ENTREVISTADOR E ENTREVISTADO:.  

Q33. Entrevistador:   

A ENTREVISTA SERÁ CONDUZIDA PREFERENCIALMENTE COM A MÃE DA CRIANÇA. ALTERNATIVAMENTE COM O 

PAI  OU OUTRA PESSOA RESPONSÁVEL.  

Q34. A pessoa entrevistada é:               Mãe                Pai                  Outro: Q35.    

Q36- Nome da mãe:   

Q37. Data da Entrevista:             dd/mm/aaaa 

Q38. Início da Entrevista:           hh:mm  

   

::.BLOCO E - HISTÓRIA DE MORADIA DA CRIANÇA:.  

Q39.  A criança sempre residiu no mesmo domicílio?    Sim           Não             Não sabe   
(Se sim ou não sabe, vá para Bloco F): 

::.BLOCO F - CARACTERIZAÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA :.  

Q41. Quantos cômodos são usados como dormitórios na casa que reside a criança?    

Q42. Quantas pessoas dormem habitualmente na casa?    

Q43. O(A) sr(a) estudou em escola?    Sim     Não     Não Sabe (Se não ou não sabe, vá para Bloco G)  

Q44. Quantos anos o sr(a) freqüentou a escola?    (anos) 

   

::.BLOCO G - HISTÓRICO DE CÂNCER NA FAMÍLIA DA CRIANÇA:.  

Q45. Quantos irmão(s) têm a criança?    

Q46. Quantas irmã(s)  têm a criança?       
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OBS:  Favor incluir as informações do histórico familiar no quadro abaixo. Coloque os números e letras   

correspondentes aos campos nos quadros em branco da  tabela de acordo com os seguintes códigos: 

                     Tipo de familiar :    01: Mãe          02: Pai          03: Irmão          04: Irmã       

                     Vivo/Morto :         V: Vivo          M: Morto:   

                     Câncer :              S: Sim          N: Não             I: Ignorado 

                     Tabagismo :        S: Sim           N: Não              I: Ignorado   

  C1 C2 C3 C4          C5               C6 C7 
T2 Tipo de 

familiar Vivo/Morto Idade atual 
 ou da morte Câncer Tipo de tumor 

  (CID-10)
Idade no 

diagnostico Tabagista 
L1                      
L2                      
L3                      
L4                      
L5                      
L6                      
L7                      
L8                      
L9                      
L10                      
L11                      
L12                      
L13                      
L14                      
L15                      
L16                      
L17                      
L18                      
L19                      
L20                      
Ln T2_LnC1 T2_LnC2 T2_LnC3 T2_LnC4 T2_LnC5 T2_LnC6 T2_LnC7 

  
  

::.BLOCO H - BERÇÁRIO, CRECHE E INFECÇÕES VIRAIS :.  

Q47. A criança freqüenta ou freqüentou berçarios e/ou creches? Sim           Não          Não Sabe  

(Se Não ou Não Sabe, vá para Q45):  

  Q48. Quanto tempo a criança freqüenta ou freqüentou berçarios e/ou creches?  

       anos     Q49. meses (obs: menos de 1 mês colocar zero)  

   

Q50. A criança costuma ou costumou ter gripe e/ou resfriado? Sim          Não           Não Sabe  
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(Se Não ou Não Sabe, vá para Q47):  

   

Q51. Com qual freqüência( gripe e/ou resfriado)?  Raramente          Às vezes           Freqüentemente  

   

Q52. A criança costuma ou costumou ter dor de ouvido? Sim          Não            Não Sabe   

(Se Não ou Não Sabe, vá para Q49):  

 Q53. Com qual freqüência(dor de ouvido)?  Raramente          Às vezes           Freqüentemente 

 Q54-Ocorreu episódios de corrimento de pus no ouvido? Sim  Não  Não Sabe   

(Se  Não ou Não Sabe, vá Bloco I):  

 Q55-Com qual freqüência(pus no ouvido)? Raramente  Às vezes  Freqüentemente 

   

::.BLOCO I - INFORMAÇÕES SOBRE OCUPAÇÃO DA MÃE:.  

OBSERVAÇÃO : As perguntas a seguir somente serão feitas para obter informações sobre a mãe. Somente serão   

aplicadas se a mãe for a própria entrevistada. 

  Q56. Data de nascimento da mãe:   dd/mm/aaaa    

  Q57. Idade da mãe: anos  

 Q58_59. Qual a profissão da mãe da criança? (aquela que exerceu por mais tempo):   

 Q60. Por quanto tempo exerceu esta profissão?   anos (Se menos de 1 ano codifique como 00) 

 Q61. A mãe da criança trabalhou ou trabalha na agricultura?         Sim           Não          Não Sabe  

(Se Não ou Não Sabe, vá para BLOCO J) 

 Q62. Por quanto tempo?   anos (Se menos de 1 ano codifique como 00)  

 Q63. Durante o período de trabalho na agricultura a mãe da criança utilizava agrotóxicos (pesticidas, venenos 

para matar plantas ou insetos)?         Sim            Não              Não Sabe 

(Se Não ou Não Sabe, vá para BLOCO J) 
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 Se Sim, em média quantas vezes a mãe da criança fazia a aplicação?          

Q64. Nº de vezes:  -   Q65.  Por dia        Por semana          Por mês         Por ano 

 Q66. O uso de agrotóxicos foi feito durante o período de gravidez do(a)  __________________________ (nome da 

criança):           Sim                   Não                      Não Sabe  

 Q67.  Se Sim, em que período? 0-3 meses         4-6 meses           7-9 meses        

  Durante toda a gravidez 

  

::.BLOCO J - HISTÓRIA DE TABAGISMO DA MÃE:. 

OBSERVAÇÃO : As perguntas a seguir somente serão feitas para obter informações sobre a mãe. Somente serão 

aplicadas se a mãe for a própria entrevistada. 

  

Q68. A  Sra fuma ou já fumou em média 1 cigarro, charuto ou cachimbo, diariamente, pelo menos por 1 ano? 

(se parou de fumar há menos de 12 meses assinalar sim, ainda fuma) 

   Sim, ainda fuma                Nunca fumou                  Somente no passado                       Não sabe 

(Se for Nunca fumou ou Não Sabe, vá para Bloco L) 

Q69. Durante o período da gravidez do(a) ___________________________________ (nome da criança) a Sra  

continuou fumando:                           Sim                           Não                         Não sabe 

  Gostaríamos que a  Sra descrevesse os períodos de sua vida em que fumou cigarro, charuto ou cachimbo, as 

quantidades que fumou e outros detalhes. Por favor, tente lembrar as mudanças mais importantes quanto à   

quantidade e tipo de cigarro. Ignore as mudanças que ocorreram por períodos curtos(menos de 1 ano).  

Nota para o entrevistador: Evite a superposição de anos para consumo do mesmo tipo de cigarro, por 
exemplo: utilize 30-40, 41-45 ao invés de 30-40, 40-45. 

 

OBS:   Seguem as opções de preenchimento : Coloque os números correspondentes aos campos nos quadros em 

branco da  tabela de acordo com os seguintes códigos. 
         Tipo de Tabaco :         01:Cigarro                 02:Charuto               03:Cachimbo              04:Cigarro de palha   

Que tipo de tabaco a Sra fuma ou já fumou? 

  C1 C2 C3 C4

T3 Tipo de Tabaco Idade de Início ldade atual ou 
que parou Nº por Dia 

L1     

L2     
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L3     

L4     

L5 
Ln T3_LnC1 T3_LnC2 T3_LnC3 T3_LnC4 

 ::.BLOCO L - HÁBITOS DE BEBIDA DA MÃE:. 

OBSERVAÇÃO : As perguntas a seguir somente serão feitas para obter informações sobre a mãe. Somente serão 
aplicadas se a mãe for a própria entrevistada. 

Q70. A Sra já tomou (ingeriu) bebidas alcoólicas pelo menos 1 vez por mês? (se parou nos últimos 12 meses, assinalar 
sim ainda bebe) 

    Sim, ainda bebe                   Nunca                    Só  no passado                 Não sabe 

(Se for Nunca ou Não Sabe, vá para Bloco M) 

Q71. Quando a Sra costuma beber(ou bebia)? 

Nas refeições    Entre as refeições    Aos finais de semana    Em todas situações anteriores  

  Não sabe 

Q72. Durante o período da gravidez do(a) ____________________________________ (nome da criança) a Sra 

continuou tomando bebidas alcoólicas:     Sim               Não                  Não sabe  

 Descreva os períodos de sua vida durante os quais tomou bebidas alcoólicas. Por favor, tente resumir as 

mudanças mais importantes em sua vida em relação a quantidade e tipo de bebida. Ignore quaisquer mudanças 

ocorridas durante curtos períodos de tempo (menos de 1 ano) ou bebidas consumidas ocasionalmente.   

NOTA PARA O ENTREVISTADOR: Evite a superposição de anos de consumo de uma mesma bebida, por 
exemplo: 
 utilize 30-40,41-45 ao invés de 30-40,40-45. perguntar separadamente para cada bebida.
OBS: Seguem as opções de preenchimento : Coloque os números correspondentes aos campos nos quadros em 
branco da  tabela, de acordo com os seguintes códigos:  
                Bebida:    01:Vinho          02:Cerveja                  03:Destilados (uísque, conhaque, cachaça e vodca) 

               Unidade:   01:Copo pequeno -50ml        02:Copo médio -100ml                    03: Copo grande -250ml    

                               04:1/2 Garrafa pequena ou lata- 330ml    05:Garrafa 700-750ml         06:Garrafa - 1L   

                Por :        01:Dia                                       02:Semana                                    03:Mês  

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 
T4 Bebida Idade de 

início  
ldade atual ou 

que Parou Unidade Unidade 
Consumidas Por 

L1       

L2    
L3    
L4    
L5    
Ln T4_LnC1 T4_LnC2 T4_LnC3 T4_LnC4 T4_LnC5 T4_LnC6 
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 ::.BLOCO M - HISTÓRIA DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO, EXPOSIÇÃO A RAIOS-X E RADIOTERAPIA DA MÃE:.

OBSERVAÇÃO : As perguntas a seguir somente serão feitas para obter informações sobre a mãe. Somente 

serão   

aplicadas se a mãe for a própria entrevistada. 

Q73. Criança nasceu de fertilização in vitro ?         Sim              Não              Não sabe 

Q74. Durante a gravidez do(a) ______________________________________ (nome da criança) a Sra necessitou 

 submeter-se a exames de Raio- X ou tratamento com radioterapia?       Sim               Não             

  Não sabe 

Q75. Se Sim, estes exames de tratamento ocorreram nos:   

 0 a 3 meses de gravidez         4 a 6 meses de gravidez         7 a 9  meses de gravidez         

  Não se aplica 

Q76. Término da Entrevista: hh:mm  

AGRADEÇO A SUA PARTICIPAÇÃO NESTA PESQUISA
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Anexo 2- Termo de consentimento livre esclarecido 
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Anexo 3- Formulário de dados clínicos 



.:PROJETO LEUCEMIA:. 
.:FORMULÁRIO DE DADOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS:. 

Q0 - Nº de Identificação:  Nome da Criança:    

: .Dados Clínicos e Laboratoriais ao Diagnóstico de Leucemia Linfoblástica Aguda:
 

  
I ENTIFICAÇÃO D
  
Q01 -Data do início do 
tratamento: dd/mm/aaaa 

 

Q02 -Data do diagnóstico: dd/mm/aaaa 
 

Q03 -Grupo de risco: 
alto risco     risco intermediário    baixo risco

Q04 -Peso ao diagnóstico: kg   
Q05 -Estatura ao diagnóstico: 

cm 
ÓRGÃOS ACOMETIDOS 
  
Q06 -Testículo: 

Sim Não 
Q07 -SNC: 

Sim Não 

Q08 -Outros (especificar): 

 
  
RESULTADO DO HEMOGRAMA DO D0 
  
Q09 -Leucócitos/ x103mm3:  
Q10 -Blastos: 

%     Q11 - x103mm3 

Q12 -Plaquetas/ x103mm3:  
  
CITOQUÍMICAS 
  
Q13 -PAS: 

Positivo  Negativo Não realizada  
Q14 -Pero: 

Positivo  Negativo Não realizada  
Q15 -Sudan: 

Positivo  Negativo Não realizada  
Q16 -Fosf. 
ácida: Positivo  Negativo Não realizada  
IMUNOFENOTIPAGEM 

Q17 - Material enviado (Se Material enviado, responda aos itens ao lado:)  Q18 - Citometria de fluxo Lâmina Citometria de fluxo e 
Lâmina             

Material não enviado 
Q19 - Laboratório de referência:

  
Q20 - Calla: 

Positivo  Negativo Não realizada  

Q21 - CD2: 
Positivo  Negativo Não realizada  

Q22 - CD3: 
Positivo  Negativo Não realizada  

Q23 - CD5: 
Positivo  Negativo Não realizada  

Q24 - CD7: 
Positivo  Negativo Não realizada  

Q25 - CD13: 
Positivo  Negativo Não realizada  



Q26 - CD19: 
Positivo  Negativo Não realizada  

Q27 - CD20: 
Positivo  Negativo Não realizada  

Q28 - CD22: 
Positivo  Negativo Não realizada  

Q29 - CD33: 
Positivo  Negativo Não realizada  

Q30 - CD34: 
Positivo  Negativo Não realizada  

Q31 - SIGM: 
Positivo  Negativo Não realizada  

Q32 - CIGM: 
Positivo  Negativo Não realizada  

Q33 - cCD3: 
Positivo  Negativo Não realizada  

Q34 - Ia 
(HLADR): Positivo  Negativo Não realizada  

   

T1        C1 

L1 -  

  

                              C2 

Positivo  Negativo Não realizada   

L2 -  Positivo  Negativo Não realizada  

L3 -  Positivo  Negativo Não realizada  

L4 -  Positivo  Negativo Não realizada  

L5 -  

  T1_LnC1 

Positivo  Negativo Não realizada     

                        T1_LnC2 
   
ÍNDICE DE DNA 
Q35 - Realizada - Q36-     Não realizada 
CITOGENÉTICA 
Q37 -  Realizada  (Se Realizada, responda:)      Q38 - Cromossomo Ph:   Positivo  Negativo

        Não realizada   

Q39 - Outras translocações 
encontradas: 

  
Q40 - Cariótipo composto: 
  
BIOLOGIA MOLECULAR 
Q41 - Realizada  Não realizada  (Se Realizada, responda aos itens abaixo:) 

Q42 - t (9;22) (q34;q11): 
Positivo  Negativo 

Q43 - t (4;11) (q21;q23): 
Positivo  Negativo 

Q44 - t (1;19) (q23;q13): 
Positivo  Negativo 

Q45 - t (12;21): 
Positivo  Negativo 

Q46 - Outros: 

 

Q47 - Óbito?  Sim     Não  -   Se "Sim", qual a data: Q48- dd/mm/aaaa  
 

http:///�
http:///�
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Anexo 4-Folder 
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Anexo 5- Questionário de visita domiciliar 
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Anexo 6- Formulário de medições de campos magnéticos no domicílio 
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Anexo 7- Instituições participantes do projeto e pareceres dos respectivos Comitês de 
Ética 
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Anexo 8- Documentos Comitê de Ética 
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