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Tanaka LF. A epidemiologia do câncer em crianças e adolescentes com Aids no 

Município de São Paulo: um estudo de base populacional [tese de doutorado]. 

São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 2017. 

Resumo 

Introdução: A associação entre a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana 

(HIV) e o câncer tem sido documentada desde os primórdios da epidemia da 

síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids). A introdução da highly active 

antirretroviral therapy (HAART) alterou, profundamente, o curso da epidemia da 

Aids, reduzindo, drasticamente, a incidência de manifestações definidoras da 

síndrome, incluindo cânceres. No entanto, existem informações limitadas sobre a 

incidência de câncer em crianças e adolescentes com Aids vivendo em países em 

desenvolvimento. Objetivo: Descrever a epidemiologia do câncer em crianças e 

adolescentes com Aids no Município de São Paulo, no período de 1997 a 2012. 

Métodos: Trata-se de um estudo de base populacional, utilizando as bases de dados 

do Registro de Câncer de Base Populacional do Município de São Paulo e do 

Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN). As crianças e 

adolescentes (< 20 anos) com Aids e câncer foram identificadas por meio de um 

processo de linkage probabilístico entre as bases de dados supracitadas. Foram 

calculadas as taxas de incidência brutas e ajustadas por milhão de habitantes. Para 

comparar a incidência de câncer na população com Aids e a população geral foi 

calculada a razão de incidência padronizada (RIP) e respectivos intervalos de 

confiança de 95% (IC 95%). A análise de tendência foi feita por meio do cálculo do 

annual percent change (APC) e IC 95% correspondentes. A análise da sobrevida 

global de cinco anos após o câncer entre pacientes com Aids e na população geral foi 



 
 

 

 

calculada por meio do estimador produto limite de Kaplan-Meier e modelos 

univariados de riscos proporcionais de Cox. Mapas coropléticos em escalas 

monocromáticas foram gerados para descrever a distribuição de casos no Município. 

Resultados: Foram identificados 24 casos de câncer em pacientes com Aids menores 

de 20 anos, sendo 62,5% cânceres definidores de Aids. Os cânceres mais incidentes 

foram o linfoma não Hodgkin, incluindo o linfoma de Burkitt (12; 50,0%), o linfoma 

de Hodgkin (6; 25,0%) e o sarcoma de Kaposi (3; 12,5%). A taxa bruta de incidência 

foi de 1.461,3 casos/milhão. A análise de tendência revelou redução significativa da 

incidência para todos os cânceres (APC= -14,5), influenciada pela queda nos 

cânceres definidores de Aids (APC= -17,0). O risco para câncer se mostrou 

aumentado (RIP= 3,9), sobretudo para o linfoma não Hodgkin, excluindo linfoma de 

Burkitt (RIP= 22,5), linfoma de Burkitt (RIP= 29,7) e linfoma de Hodgkin (RIP= 

18,7). A probabilidade acumulada de sobrevida aos cinco anos foi de 56,3% em 

crianças e adolescentes com Aids versus 87,5% na população geral. A hazard ratio 

para óbito foi 5,2 (IC 95%= 2,0; 13,6). O mapa da distribuição geográfica mostrou 

concentração dos casos nas áreas de classes sociais mais baixas do Município. 

Conclusão: Houve redução acentuada da incidência de cânceres definidores de Aids, 

como provável resultado da introdução da HAART. No entanto, crianças e 

adolescentes com Aids permanecem sob risco aumentado para o desenvolvimento de 

câncer quando comparadas à população geral. Para aquelas que desenvolveram 

câncer, o risco para óbito também se mostrou substancialmente elevado. 

Descritores: Sistemas de informação em saúde; Registro de Câncer de Base 

Populacional; Linkage probabilístico; Criança; Adolescente; Infecção pelo HIV; 

Câncer. 



 
 

 

 

Tanaka LF. The cancer epidemiology in children and adolescents with AIDS in 

the Municipality of São Paulo: a population-based study [doctoral thesis]. São 

Paulo (BR): Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 2017. 

Abstract 

Introduction: The association between human immunodeficiency virus (HIV) 

infection and cancer has been documented since the beginning of the epidemic of the 

acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). The introduction of the highly active 

antiretroviral therapy (HAART) has profoundly altered the course of the AIDS 

epidemic, drastically reducing the incidence of AIDS-defining manifestations, 

including cancers. Nevertheless, there is limited information on the incidence of 

cancer in children and adolescents with AIDS living in developing countries. 

Objective: To describe the cancer epidemiology in children and adolescents with 

AIDS in the Municipality of São Paulo from 1997 to 2012. Methods: It is a 

population-based study, using the databases of the Population-based Cancer Registry 

of São Paulo and the Notifiable Diseases Information System (SINAN). Children and 

adolescents (< 20 years) with AIDS and cancer have been identified by means of a 

probabilistic record linkage process between the aforementioned databases. Crude 

and age-standardized incidence rates per million inhabitants were calculated. To 

compare the incidence of cancer in people with AIDS and that of the general 

population, standardized incidence ratio (SIR) and respective 95% confidence 

intervals (95% CI) were calculated. We examined trends by calculating the annual 

percent change (APC) and corresponding 95% CI. The analyses of the overall five-

year survival after cancer diagnosis among children and adolescents with AIDS and 

that of the general population were based on the Kaplan-Meier product limit 



 
 

 

 

estimator and univariate Cox proportional hazards models. Choropleth maps on 

monochromatic scales were generated to describe the distribution of cases across the 

Municipality. Results: We identified 24 cases of cancer in patients with AIDS aged  

20 years and younger, of which, 62.5% were AIDS-defining malignancies. The most 

incident cancers were non-Hodgkin's lymphoma, including Burkitt's lymphoma (12; 

50.0%), Hodgkin's lymphoma (6; 25.0%) and Kaposi sarcoma (3; 12.5%). The age-

standardized incidence rate was 1,461.3 cases/million. The trend analyses revealed a 

significant reduction in the incidence of all cancers (APC= -14.5), driven by the 

decrease in AIDS-defining cancers (APC= -17.0). The overall risk for cancer was 

significantly increased (SIR= 3.9), especially for non-Hodgkin lymphoma, excluding 

Burkitt’s lymphoma (SIR= 22.5), Burkitt's lymphoma (SIR= 29.7) and Hodgkin's 

lymphoma (SIR= 18.7). The overall probability of survival at five years after cancer 

was 56.3% in children and adolescents with AIDS versus 87.5% in the general 

population. The hazard ratio for death was 5.2 (95% CI= 2.0, 13.6). The map of the 

geographical distribution showed a concentration of cases in the low-income areas of 

the Municipality. Conclusion: There was a marked reduction in the incidence of 

AIDS-defining cancers, likely to be a result of the introduction of HAART. 

However, children and adolescents with AIDS remain at increased risk for the 

development of cancer when compared to the general population. For those who 

developed cancer, the risk of death was also significantly higher. 

Descriptors: Health information systems; Population-based Cancer Registry; 

Probabilistic record linkage; Children; Adolescents; HIV infection; Cancer. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. A EPIDEMIOLOGIA DA AIDS EM MENORES DE 20 ANOS NO 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

A principal forma de transmissão do vírus da imunodeficiência humana 

(HIV), em crianças, é a vertical, predominante até hoje (SMS-SP, 2015). Antes da 

instauração de protocolos de prevenção, a estimativa de transmissão vertical do vírus 

para o Estado de São Paulo era de 16% (TESS et al. 1998). 

Em meados da década de 1990, começaram a surgir as primeiras evidencias 

para a prevenção desse modo de transmissão. O protocolo 076 do AIDS Clinical 

Trials Group demonstrou que a administração de zidovudina (AZT) para gestantes e 

recém-nascidos reduzia, drasticamente, o risco para infecção vertical (CONNOR et 

al., 1994). A seguir, outros estudos mostraram que a combinação do uso de terapia 

antirretroviral múltipla em gestantes e recém-nascidos e a cesárea eletiva reduziam o 

risco de infecção para menos de 2% (MANDELBROT et al., 1998). Baseado no 

sucesso de tais intervenções, o Ministério da Saúde implementou, em 1996, o 

protocolo para a prevenção da transmissão vertical (MS, 2004; RAMOS JR, 2011).  

Em São Paulo, o número de casos da síndrome da imunodeficiência adquirida 

(Aids) em crianças infectadas pela via vertical atingiu seu pico em 1997 (BRITO et 

al., 2006). Após a introdução do protocolo, observou-se decréscimo da incidência de 

Aids, especialmente em menores de 1 ano. Analisando o período, entre 2000 e 2004, 

nota-se queda de 68% na incidência de Aids em crianças de 0 a 4 anos, seguida de 

outra queda mais recente, porém menos acentuada (26%) entre 2008 e 2011. 



2 
 

 

 

Contudo, desde 2011 foi identificada uma leve tendência de incremento (SMS-SP, 

2015).  

Para a faixa etária de 5 a 9 anos, a queda só ocorreu a partir de 2003 e, em 

adolescentes de 10 a 12 anos, após 2009. Destaca-se que, como resultado das 

medidas de controle de sangue e hemoderivados, a transmissão por transfusão não foi 

mais identificada em menores de 13 anos, desde 2004 (SMS-SP, 2015). 

Apesar dos avanços na prevenção da transmissão vertical, muitas gestantes só 

descobrem o diagnóstico da infecção no momento do parto, na maternidade, por 

meio do teste rápido, por não ter realizado o acompanhamento pré-natal. Nesses 

casos, pode ter ocorrido a infecção intraútero, limitando as ações de profilaxia (SMS-

SP, 2015). 

O cenário é outro nos pacientes de 15 a 19 anos. No sexo masculino, entre 

2004 e 2013, houve aumento de 6,9% na taxa de detecção de casos de Aids (SMS-

SP, 2015). Destaca-se que a transmissão nesse grupo etário é predominantemente 

horizontal. Dessa maneira, mesmo com os significativos avanços, a epidemia ainda 

representa desafios em determinados grupos populacionais.  

 O conjunto de medidas adotadas pelo Brasil teve profundo impacto no perfil 

de morbimortalidade da população com HIV/Aids. Após a introdução e uso 

disseminado da highly active antiretroviral therapy (HAART), observou-se queda 

acentuada nas taxas de mortalidade por Aids, tanto em crianças quanto em adultos. A 

série de estudos de MATIDA et al. (2004, 2007, 2009, 2011) apresentou a evolução e 

significativo aumento da sobrevida em crianças com Aids infectadas pela via 

perinatal. Os casos com diagnóstico de Aids antes de 1988 apresentavam sobrevida 

de 25%. Em contraste, 86,3% das crianças com diagnóstico em 2001 e 2002, estavam 
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vivas ao final do seguimento, pois a HAART já estava disponível em larga escala no 

país. Como resultado dessa significativa melhora, o número de pessoas vivendo com 

Aids vem aumentando de forma importante ao longo dos anos. 

 

1.2. BREVE HISTÓRICO DO PROGRAMA DST/AIDS NO BRASIL 

 

O primeiro caso de Aids no Brasil foi identificado no Município de São 

Paulo, em 1980, mas só foi classificado como tal em 1982, quando a primeira 

definição de caso foi publicada pelo Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) (CDC, 1982).  

Com o aumento expressivo do número de casos reportados no estado, São 

Paulo, o epicentro da epidemia, criou o primeiro programa de combate à Aids em 

1983. O programa nacional só seria consolidado três anos depois, em 1986 (MS, 

2016). 

No ano de 1988, o Ministério da Saúde passou a distribuir medicamentos para 

o tratamento de infecções oportunistas. No mesmo ano foi criado o Sistema Único de 

Saúde (SUS) com a promulgação da nova Constituição Federal, tendo como 

princípio a universalidade de acesso à saúde. O SUS teve um papel fundamental na 

gestão da epidemia no país (MS, 2016). 

Em 1991, o Brasil iniciou a aquisição e distribuição gratuita da zidovudina 

(AZT), sendo o primeiro país em desenvolvimento a fornecer tratamento 

antirretroviral gratuito a pacientes infectados pelo HIV. No ano seguinte, o 

Ministério da Saúde incluiu os procedimentos para tratar a Aids à lista daqueles já 

oferecidos pelo SUS (MS, 2016). 
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Com base nas altas taxas de novos casos da síndrome, o Banco Mundial 

previu que, em 2000, o Brasil teria 1,2 milhões de infecções. Essas previsões nunca 

se concretizaram e o país se tornou um exemplo de sucesso na luta contra a Aids 

(MS, 2016). 

Em 1993, o Brasil passou a produzir o AZT localmente, reduzindo os custos 

do tratamento. Foi apenas o início de uma manutenção mais sustentável do Programa 

Nacional de DST/Aids. Nos anos seguintes, oito fármacos (didanosina, lamivudina, 

zidovudina, estavudina, zalcitabina, indinavir, nevirapina e associação zidovudina/ 

lamivudina) passaram a ser fabricados pelo Laboratório do Estado de Pernambuco 

(MS, 2016). 

Em 1996, o programa nacional de DST/Aids lançou o primeiro consenso 

sobre a terapia antirretroviral para padronizar o tratamento da Aids no país. 

Posteriormente naquele ano, tornou-se determinado por lei (9313/96) o livre acesso 

aos medicamentos antirretrovirais para o tratamento da síndrome (MS, 2016). Como 

resultado dos esforços de combate à Aids, incluindo a disponibilidade de terapia 

antirretroviral, a mortalidade por Aids diminuiu significativamente no Brasil 

(DOURADO et al., 2006). 

Em 1997, foi implementada a Rede Nacional de Laboratórios, que 

possibilitou o monitoramento de pacientes com HIV/Aids sob terapia antirretroviral, 

por meio da carga viral do HIV e da contagem de CD4+. No ano seguinte, foi 

aprovada lei nacional, obrigando as companhias privadas de saúde a cobrir as 

despesas hospitalares relacionadas ao HIV, exceto a terapia antirretroviral, que é 

fornecida exclusivamente pelo governo (MS, 2016). 
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Nos anos 2000, houve consideráveis avanços no combate à Aids no país. 

Entre as realizações destaca-se a criação da Rede Nacional de Laboratórios de 

Genotipagem (2001) e a bem-sucedida negociação entre o governo brasileiro e as 

empresas farmacêuticas para reduzir o preço dos medicamentos para o tratamento da 

Aids (2003). O Programa Nacional de DST/Aids recebeu um prêmio de US$ 1 

milhão da fundação Bill & Melinda Gates (2003) pelos esforços na prevenção e 

tratamento do HIV/Aids (MS, 2016). 

Em 2011, a profilaxia pós-exposição começou a ser oferecida pelo SUS. No 

ano seguinte, o Ministério da Saúde revisou as diretrizes de terapia antirretroviral, 

ampliando a recomendação de terapia antirretroviral para aqueles com contagens de 

CD4 até 350 células/mm³, a possibilidade de início precoce de tratamento para casais 

sorodiscordantes e a Opção B+, significando que todas as mulheres grávidas devem 

iniciar o tratamento independentemente da contagem de linfócitos CD4+ sem 

descontinuá-la após o parto (MS, 2016). 

Em 2013 o tratamento universal para todas as pessoas infectadas pelo HIV no 

Brasil, independentemente da fase da doença, tornou-se disponível e foi fortemente 

encorajado pelo Ministério da Saúde. O Brasil foi um dos países a adotar essa 

medida, que desde 2015 é recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

(OMS, 2015). 

 

1.3. O CÂNCER PEDIÁTRICO 

  

O câncer pediátrico é um conjunto de doenças que têm em comum a 

proliferação desordenada de células anormais (INCA, 2008). A taxa de incidência, 
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em países desenvolvidos, é de, aproximadamente, 150 casos por milhão de crianças. 

Apesar de raro, é importante causa de morbimortalidade na população infantil, sendo 

a segunda causa de óbito em países desenvolvidos (KAATSCH, 2010). No 

Município de São Paulo, entre 1997 e 2012, as neoplasias também foram a segunda 

causa de óbito nessa população (SIM-SMS-SP, 2016).   

A epidemiologia do câncer em crianças difere daquela descrita em adultos. 

Os tumores mais frequentemente encontrados na população pediátrica são as 

leucemias, tumores de sistema nervoso central e linfomas. Cerca 25% de todos os 

tumores infantis são de origem embrionária, como neuroblastomas, retinoblastomas, 

entre outros. Em contraste, os carcinomas, grupo comum em adultos, representam 

apenas 1,5% dos casos (KAATSCH, 2010).  

Outro aspecto que difere crianças e adultos é que, no primeiro grupo, a 

ocorrência de câncer está associada, principalmente, a mutações genéticas 

hereditárias ou ocorridas durante o desenvolvimento fetal e, no segundo, as 

exposições ambientais e estilo de vida são, também, importantes fatores de risco 

(IOM, 2003).  

Além disso, crianças e adolescentes respondem, de forma geral, melhor ao 

tratamento oncológico quando comparadas aos adultos, apresentando melhor 

sobrevida. Entretanto, a população pediátrica pode desenvolver sequelas de longo 

prazo como resultado do tratamento oncológico (IOM, 2003).   
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1.4. O CÂNCER EM PESSOAS COM HIV/AIDS 

 

A associação entre a infecção pelo HIV e o câncer tem sido documentada 

desde os anos iniciais da epidemia da Aids. Na primeira definição de caso publicada, 

pelo CDC, em 1982, o sarcoma de Kaposi e tipos específicos de linfoma não 

Hodgkin integravam a lista de condições definidoras da síndrome (CDC, 1982). 

Posteriormente, em 1993, o câncer cervical passou a integrar a lista dos cânceres 

definidores de Aids (CDA) (CDC, 1992). 

Mesmo antes da epidemia global da Aids, estudos com pacientes 

imunossuprimidos já apontavam a imunossupressão como fator de risco para o 

desenvolvimento de determinados cânceres, especialmente aqueles com conhecida 

associação com agentes biológicos oncogênicos (GRULICH et al., 2007).  

Com o crescimento da epidemia e disseminação global do HIV, a incidência 

dos cânceres definidores de Aids aumentou em crianças e adultos, tanto em países 

em desenvolvimento, como em países desenvolvidos (ZIEGLER et al., 1996; 

HARNLY et al., 1988; WABINGA et al., 1993). Foi apenas com a introdução da 

HAART, em 1996, que o padrão se modificou (ENGELS et al., 2006; PARK et al., 

2016; DAL MASO et al., 2005; CHIAPPINI et al., 2006). A terapia combinada 

reduziu, dramaticamente, a morbimortalidade da doença, transformando a infecção 

em uma condição crônica (HOGG et al., 1997). A expectativa de vida entre pessoas 

com HIV/Aids em tratamento vem aumentando, e estima-se que seja comparável 

àquela de pessoas sem o vírus (MAY et al., 2012; LUZ et al., 2016). 

Consequentemente, o número de pessoas vivendo com HIV/Aids também aumenta, e 
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mais pessoas ficam sob risco para o desenvolvimento de manifestações relacionadas 

ou não à infecção. 

A revisão sistemática de GRULICH et al. (2007) comparou a incidência de 

câncer em pessoas com HIV/Aids àquela de pacientes receptores de transplante de 

órgãos em terapia imunossupressora e verificou semelhança no padrão de risco para 

câncer entre as duas populações. Dos 28 cânceres analisados, 20, em sua maioria 

com comprovada associação viral, ocorreram em excesso em comparação à 

população geral (GRULICH et al. 2007). 

Atualmente, a International Agency for Research on Cancer (IARC) 

considera que a infecção pelo HIV pode causar o câncer de forma indireta, ao 

promover a imunossupressão e potencializar os efeitos das infecções por outros 

agentes oncogênicos, como os vírus Epstein-Barr (EBV) e vírus do papiloma 

humano (HPV). Além disso, também pode ocorrer inabilidade do sistema 

imunológico de inibir o desenvolvimento tumoral (IARC, 2012).  

 

1.5. JUSTIFICATIVA 

 

Apesar da importante redução da incidência dos cânceres definidores de Aids, 

após o advento da HAART, as pessoas com HIV/Aids permanecem sob risco 

aumentado para o desenvolvimento dessas neoplasias. Em adultos, diversos autores 

descreveram tendência de aumento de determinados tipos de cânceres não 

definidores de Aids, principalmente aqueles com associação conhecida a agentes 

virais, como o câncer de ânus (SHIELS et al., 2009). Crianças e adolescentes com 

HIV/Aids também estão sob risco aumentado para câncer; no entanto, há menos 
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informação disponível na literatura (CHIAPPINI et al., 2006, ALVARO-MECA et 

al., 2011; POLLOCK et al., 2003). 

Assim, torna-se importante o estudo da incidência de câncer entre crianças e 

adolescentes, especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil, com o 

propósito de investigar se o excesso de risco para o desenvolvimento de câncer é 

similar àquele observado em países desenvolvidos. 

Para tanto, considera-se o relacionamento de bases dados de Aids e de câncer 

como uma estratégia adequada. Nos Estados Unidos, essa técnica é utilizada desde 

meados dos anos 1990, resultando em mais de 50 publicações sobre câncer e 

HIV/Aids. Outros países, como a Itália, também empregam a técnica com a mesma 

finalidade. E esse tipo de estudo somente é viável em locais onde há registros de 

câncer de base populacional (RCBP) e um sistema de informação de pacientes com 

Aids. No Brasil, apesar da existência de diversos registros de câncer de base 

populacional e da notificação compulsória de Aids desde 1986, não existe nenhum 

estudo semelhante.  

A escolha do Município de São Paulo para a realização deste estudo se deve a 

existência das duas bases de dados (Aids e câncer) de reconhecida qualidade. O 

Registro de Câncer de Base Populacional do Município de São Paulo (RCBP-SP) 

cobre a maior população do país: 12 milhões de habitantes segundo a estimativa mais 

recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (IBGE, 2016). Além 

disso, São Paulo sempre teve papel relevante ao longo da história da epidemia de 

Aids no Brasil. Desde 1980, a cidade acumula mais de 12% de todos os casos 

notificados no país, mas no auge da epidemia, essa proporção ultrapassou os 40% 

(MS, 2012).  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Estimar a incidência de câncer em crianças e adolescentes com Aids no 

Município de São Paulo, no período de 1997 a 2012. 

 

2.2. Analisar a tendência da incidência de câncer em crianças e adolescentes com 

Aids. 

 

2.3. Comparar o risco para desenvolvimento de câncer em crianças e adolescentes 

com Aids àquele da população geral. 

 

2.4. Estimar a probabilidade de sobrevida global, após cinco anos, em crianças e 

adolescentes com Aids e comparar àquela da população geral do Município de 

São Paulo com diagnóstico de câncer até 2009. 

 

2.5. Descrever a distribuição geográfica dos casos de câncer em crianças e 

adolescentes com Aids no Município de São Paulo. 
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3. MÉTODOS 

 

3.1. TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo que combina elementos de mais de um tipo de 

delineamento. Estudos utilizando bases de dados populacionais combinadas são 

classificados como “population-based linkage studies”. A análise de tendência e o 

cálculo da razão de incidência padronizada baseiam-se em dados agregados, 

portanto, podem ser classificados como estudos ecológicos. A análise de sobrevida, 

para a qual o seguimento dos pacientes é necessário, recebe a denominação de estudo 

de coorte. 

 

3.2. BASES DE DADOS UTILIZADAS 

 

O presente estudo utilizou o relacionamento probabilístico das bases do 

RCBP-SP e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), 

contendo apenas os casos de Aids, para a identificação das crianças e adolescentes 

com Aids que tiveram câncer no período de 1997 a 2012. A seguir, essas bases de 

dados serão brevemente descritas. 
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3.2.1.  BASE DE DADOS DO REGISTRO DE CÂNCER DE BASE 

POPULACIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (RCBP-SP) 

 

O RCBP-SP coleta, de forma ativa e passiva, os casos incidentes de câncer 

em residentes do Município de São Paulo. A ficha de coleta utilizada pelo RCBP-SP 

está no Anexo 1. O RCBP-SP segue as diretrizes da IARC para a definição de caso 

de câncer e a codificação é feita pela Classificação Internacional do Câncer na 

Infância, terceira edição (CICI-3) baseada na Classificação Internacional de Doenças 

para Oncologia, terceira edição (CID-O-3) (STELIAROVA-FOUCHER et al., 2005; 

FRITZ et al., 2000). O quadro descritivo da CICI-3 encontra-se no Anexo 2. 

No presente estudo foram incluídos os casos incidentes de câncer 

diagnosticados entre 1º de janeiro de 1997 e 31 de dezembro de 2012, totalizando 

628.161 registros. No processo de linkage foram utilizadas as variáveis: nome 

completo do paciente, data de nascimento e sexo, assim como o nome da mãe e o 

endereço ao diagnóstico para auxiliar durante a conferência dos pares. 

Anualmente, o RCBP-SP recebe a base de óbitos do Programa de 

Aprimoramento das Informações de Mortalidade (PRO-AIM) e conduz um processo 

de linkage para atualizar o status dos pacientes com câncer. As informações de 

seguimento estão atualizadas até 31 de dezembro de 2014. Para obter informações de 

pacientes vivos, a base do RCBP-SP também já foi relacionada com as bases do 

sistema de Autorização de Procedimento de Alta Complexidade (APAC) e base de 

dados de eleitores do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) em 2012 

(PERES et al., 2014). O RCBP-SP também atualiza o status dos pacientes por meio 
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das informações coletadas pelos registros de câncer de base hospitalar e fornecidas 

pela Fundação Oncocentro de São Paulo (FOSP).  

 

3.2.2. BASE DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE 

NOTIFICAÇÃO (SINAN) 

 

A notificação dos casos de Aids no Brasil é obrigatória desde 1986. Os casos 

que haviam sido diagnosticados anteriormente foram, retrospectivamente, registrados 

no Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Atualmente, a notificação é 

feita separadamente: em pacientes menores que 13 anos e em pacientes com 13 anos 

ou mais. As fichas utilizadas para a notificação de Aids, incluindo os critérios para 

definição de caso de Aids estabelecidos pelo Ministério da Saúde, são apresentadas 

nos Anexos 3 e 4. As bases de dados correspondentes são mantidas separadamente.  

Analisou-se a base de dados de 1980 a 2013, na tentativa de ter a incidência 

de câncer mesmo de pacientes que entraram mais tarde no sistema. De 1980 a 2013, 

foram notificados 89.455 casos de Aids no Município de São Paulo, 2.346 em 

pacientes em menores de 13 anos e 87.109 em pessoas com 13 ou mais. As bases de 

casos foram fornecidas separadamente (menores que 13 anos; 13 anos ou mais), e 

optou-se por conduzir o processo de linkage probabilístico de forma separada, como 

descrito a seguir:  

 SINAN Aids (pacientes menores que 13 anos) versus RCBP-SP completo 

 SINAN Aids (pacientes 13 anos ou mais) versus RCBP-SP completo 

Após o processo, para este trabalho, foram analisados os pacientes com Aids 

e câncer menores de 20 anos. 
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3.3. PROCESSO DE LINKAGE PROBABILÍSTICO 

 

O linkage é uma técnica que visa identificar registros provenientes de bases 

de dados distintas, mas pertencentes ao mesmo indivíduo. Existem dois tipos de 

relacionamento: o determinístico e o probabilístico. O primeiro une os registros 

através de identificadores unívocos, formados por uma ou mais variáveis. Como 

vantagem, destaca-se a rapidez e facilidade do processo. No entanto, é necessário que 

as variáveis utilizadas no processo possuam boa completitude e acurácia (HERZOG 

et al., 2007).  

Como as bases em saúde no Brasil ainda não possuem um identificador único, 

a alternativa ao relacionamento determinístico é o método probabilístico. Nesse 

método um conjunto de campos selecionados, é utilizado para estimar a 

probabilidade de registros em bases distintas pertencerem ao mesmo indivíduo 

(HERZOG et al., 2007). 

Neste trabalho, o processo de linkage probabilístico se deu em três etapas: 

padronização, blocagem e comparação (COELI e CAMARGO JR, 2002). Cada uma 

das etapas será descrita a seguir. 

  

3.3.1. PADRONIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

A primeira etapa do processo de linkage foi a padronização das variáveis a 

serem utilizadas. A padronização consiste em atribuir a mesma codificação e formato 

às variáveis correspondentes em cada uma das bases. Os procedimentos empregados 

para cada uma das variáveis utilizadas neste trabalho foram executados no software 
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Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 15 e no OpenRecLink, versão 

2.9, como proposto por PERES, 2011 (PERES, 2011).  

 

3.3.1.1. PADRONIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS SEXO E DATA DE NASCIMENTO 

 

A descrição dos procedimentos de padronização para as variáveis sexo e data 

de nascimento está apresentada no Quadro 1. Sexo na base do RCBP-SP é 

armazenado como variável numérica (1= masculino e 2= feminino), mas, no SINAN, 

como texto (M= masculino e F= feminino). No presente estudo, optou-se por 

transformá-la em variável texto (“1”= masculino e “2”= feminino), pois esta é a 

recomendação do software OpenRecLink. 

O campo data de nascimento foi transformado de data (DD/MM/AAAA) para 

texto no formato AAAAMMDD.   



16 
 

 

 

Quadro 1 - Descrição dos procedimentos de padronização das bases do RCBP-SP e SINAN antes do processo de linkage. 

Variável Procedimento RCBP-SP SINAN Software 

  Original Final Original Final  

Sexo Transformar em variável de texto 1 1 M 1 SPSS 

  2 2 F 2  

       

Data de nascimento Transformar em variável de texto 

(AAAAMMDD) 

27/02/1985 19850227 27/02/1985 19850227 SPSS 

 Criar ano de nascimento extraindo o ano 

nascimento da data de nascimento  

27/02/1985 1985 27/02/1985 1985 SPSS 

 Criar década de nascimento a partir do ano de 

nascimento 

1985 1980 1985 1980 SPSS 

Adaptado de PERES (2011)
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3.3.1.2. PADRONIZAÇÃO DA VARIÁVEL NOME 

 

O Quadro 2 resume as nove etapas de padronização da variável nome. Os 

mesmos procedimentos foram empregados nas duas bases de dados. No software 

SPSS foram removidos caracteres diferentes de A-Z, como símbolos (% / ; ? ‘ &) e 

números, espaços em branco no início do campo, e espaços em branco excessivos 

entre nomes. 

A remoção de preposições (de, da, e, entre outros) e apêndices (Filho, Neto...) 

assim como a divisão do nome completo em primeiro e último nome foram 

executadas no OpenRecLink. 

Para otimizar o processo de blocagem, foram criadas as variáveis soundex do 

primeiro nome e soundex do último nome. Soundex é um sistema de codificação 

fonética, proposto por Margaret K. Odell e Robert C. Russell e adaptado por 

KNUTH em 1998 (KNUTH, 1998). O soundex transforma nomes em códigos de 

acordo com o som. A vantagem do soundex é a possibilidade de minimizar 

diferenças de ortografia e erros de digitação, melhorando a sensibilidade do processo 

de linkage probabilístico. 



18 
 

 

 

Quadro 2 - Procedimentos utilizados na padronização da variável nome. 

Ordem Procedimento Antes Depois Software 

1 Transformar caracteres minúsculos em maiúsculos   Vilma da   Silva1$   VILMA DA   SILVA1$ SPSS 

2 Remover símbolos   VILMA DA   SILVA1$   VILMA DA   SILVA1 SPSS 

3 Remover números    VILMA DA   SILVA1   VILMA DA   SILVA SPSS 

4 Remover espaços em branco no início do campo   VILMA DA   SILVA VILMA DA   SILVA SPSS 

5 Remover espaços em branco em excesso VILMA DA   SILVA VILMA DA SILVA SPSS 

6 Remover prefixos (da, do, e) e apêndices (Filho, Neto, 

Junior) 

VILMA DA SILVA VILMA SILVA OpenRecLink 

7 Dividir o nome completo em primeiro e último nome VILMA SILVA VILMA (primeiro nome) 

SILVA (último nome) 

OpenRecLink 

8 Transformar o primeiro nome em soundex VILMA V450 OpenRecLink 

9 Transformar o último nome em soundex SILVA S410 OpenRecLink 
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O código soundex consiste em uma letra (a inicial do nome) e três números. 

Nesse sistema, as três primeiras consoantes, com algumas exceções, são codificadas 

de 1 a 6, de acordo com sons (Quadro 3), passos 8 e 9 do Quadro 2.  

 

Quadro 3 - Consoantes e códigos correspondentes no sistema soundex. 

Código Consoante 

1 B, F, P, V 

2 C, G, J, K, Q, S, X, Z 

3 D, T 

4 L 

5 M, N 

6 R 

 

No caso de letras duplicadas, como RR no sobrenome Ferreira, a consonante 

R é codificada apenas uma vez. As vogais (A, E, I, O, U) e as consoantes H, W e Y 

não são codificadas. Se necessário, o código é completado com zeros (HERZOG et 

al., 2007). Para ilustrar esse algoritmo, alguns exemplos são apresentados no Quadro 

4. 

 

Quadro 4 - Exemplos da codificação do soundex. 

Primeiro nome Soundex do 

primeiro nome 

Último nome Soundex do  

último nome 

LUANA L500 TANAKA T520 

MARIA M600 LATORRE L360 

HELOISA H420 MARQUES M620 
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3.3.2. BLOCAGEM 

 

 Após a padronização das duas bases, iniciou-se a etapa de blocagem. A 

blocagem consiste na criação de blocos lógicos, mutuamente exclusivos, para que as 

comparações limitem-se aos registros pertencentes ao mesmo bloco (HERZOG et al., 

2007). Se a blocagem não fosse utilizada, o número de comparações nesse estudo 

ultrapassaria 56 milhões, pois os registros de cada base seriam comparados um a um, 

inviabilizando o processo (628.161 registros do RCBP-SP * 89.455 registros do 

SINAN). 

 Para identificar o maior número possível de pares, foram utilizadas as quatro 

estratégias de blocagem diferentes apresentadas no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Estratégias de blocagem utilizadas no processo de linkage probabilístico 

RCBP-SP versus SINAN. 

Ordem Estratégia 

1 Soundex do primeiro nome + soundex do último nome + sexo 

2 Soundex do primeiro nome + sexo + década de nascimento 

3 Soundex do último nome + sexo + década de nascimento 

4 Soundex do primeiro nome + soundex do último nome 

 

3.3.3. COMPARAÇÃO 

 

Uma vez que os registros foram agrupados em blocos, iniciou-se a 

comparação. O software OpenRecLink calcula, para cada um dos pares, qual a 
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probabilidade de dois registros pertencerem ao mesmo indivíduo, baseando-se na 

comparação dos campos selecionados pelo pesquisador. O escore foi obtido através 

da soma ponderada dos campos utilizados no pareamento. Neste estudo foram 

utilizados, na comparação, o nome completo do paciente, mantendo-se a grafia 

encontrada nas bases de origem, a data de nascimento e o ano de nascimento.  

Para a classificação dos pares (verdadeiros ou não verdadeiros) foi feita a 

verificação manual, iniciando nos escores máximos em direção aos mais baixos. Em 

caso de dúvida, a decisão foi tomada baseando-se, principalmente, no nome da mãe e 

no endereço, quando disponíveis. 

Ao final de cada uma das quatro etapas, foi gerada uma base de dados de 

pares verdadeiros. As quatro bases foram consolidadas em um único arquivo e foi 

verificada a existência de pares duplicados. 

Um esquema de todo o processo, número de pares ao final de cada passo e 

base final de pares (< 20 anos) é apresentado na Figura 1.
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Figura 1 - Descrição e resultados do processo de linkage probabilístico entre a base do RCBP-SP e as bases do SINAN. Município de 

São Paulo, 1997-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junção das bases 

OpenRecLink Linkage probabilístico Linkage probabilístico OpenRecLink 

Junção das bases 

RCBP-SP 

628.161 registros 

SINAN < 13 anos 

2.346 registros 

SINAN ≥ 13 anos 

87.109 registros 

RCBP-SP 

628.161 registros 

2.394 pares 70 pares 69 pares 38 pares 

Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo 4 

Padronização  

2.571 pares 

(8 pares < 20 anos) 

14 pares 1 par 

Padronização  

0 par 1 par 

24 casos em < 20 anos 

Base final 

Seleção dos casos em < 20 anos e 

junção das bases 

Stata 

Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo 4 

16 pares 

(16 pares < 20 anos) 

 

Stata 
Stata 
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3.4. POPULAÇÕES  

 

Apesar da utilização frequente da faixa etária de 0 a 14 para as publicações de 

dados de câncer infantil, no presente estudo, optou-se por estender as análises até os 

19 anos, pois existe uma tendência mundial para considerar cânceres pediátricos em 

pacientes menores de 20 anos (RIES et al., 1999). A International Agency for 

Research on Cancer, na sua chamada mais recente, para a publicação do terceiro 

volume da International Incidence of Childhood Cancer, destaca que existem 

evidências recentes apontando que cânceres em pacientes com idades de 15 a 19 anos 

têm, em geral, comportamento mais semelhante àquele de crianças de até 14 anos do 

que de adultos (IARC, 2016), pois esses pacientes apresentam sobrevida melhor 

quando tratados com protocolos pediátricos.  

 

3.4.1. POPULAÇÃO DE REFERÊNCIA (PESSOAS COM MENOS DE 20 

ANOS) 

 

Para o cálculo dos coeficientes de incidência na população de menos de 20 

anos, foram utilizadas as populações censitárias (2000 e 2010) e as projeções 

intercensitárias da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE, 2015). 

 

3.4.2. POPULAÇÃO DE ESTUDO (PESSOAS COM MENOS DE 20 ANOS) 

 

O Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) 

fornece o número de casos incidentes e óbitos por Aids; no entanto, não há 
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estimativas para o número de pessoas vivendo com Aids. No presente estudo, a 

estimativa para a população com Aids foi obtida entre a diferença dos casos 

acumulados e dos óbitos acumulados, por ano, faixa etária, e sexo, método utilizado 

por WALDVOGEL et al. (2015) na publicação “A vida com a Aids no Estado de São 

Paulo: Informação e Desafios para a Política Pública de Saúde” (WALDVOGEL et 

al., 2015). 

Neste estudo, foram analisadas 30.764 pessoas-tempo com Aids, em sua 

maioria meninos (17.021; 55,3%). 

 

3.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Após a identificação dos pares verdadeiros, foram conduzidas as análises 

estatísticas, a saber: análise descritiva (incluindo o cálculo das taxas de incidência 

brutas e ajustadas), tendência da incidência, comparação dos riscos, sobrevida e 

distribuição geográfica dos casos. 

 

3.5.1. TAXAS BRUTAS DE INCIDÊNCIA  

  

As taxas brutas de incidência (TBI) foram calculadas de acordo com a 

seguinte fórmula: 

 

Taxa bruta de incidência = 
casos incidentes

pessoas-tempo
× 1.000.000 
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Em oncologia pediátrica a base para as taxas é de 1.000.000 crianças (IARC, 

2016).  

 

3.5.2. TAXAS DE INCIDÊNCIA AJUSTADAS POR IDADE  

 

 Além do cálculo das taxas brutas de incidência, também foram calculadas as 

taxas de incidência ajustadas por idade, por meio do método direto, utilizando a 

população mundial (< 20 anos) de SEGI, modificada por Doll (WATERHOUSE, 

1976). O cálculo da taxa de incidência ajustada por idade possibilita a comparação da 

incidência de câncer entre diferentes populações, ou na mesma população ao longo 

do tempo (BOYLE e PARKIN, 1991). 

 

3.5.3. ANÁLISE DE TENDÊNCIA 

  

Com o objetivo de avaliar a evolução da incidência de câncer desde a 

introdução da terapia antirretroviral de alta potência, foram realizadas análises de 

séries temporais. 

O cálculo das médias móveis de cinco termos das taxas de incidência 

ajustadas por idade foi empregado frente à obtenção de números reduzidos de casos 

de câncer para equalizar as possíveis instabilidades de taxas de incidência ajustadas. 

 Em seguida, foram ajustados modelos de tendência para o cálculo da annual 

percent change (APC) ou mudança percentual anual e os correspondentes intervalos 

de confiança de 95% (IC 95%), por meio da fórmula: 
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𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 = [𝑒𝑥𝑝(𝛽𝑎𝑛𝑜) − 1] × 100 

 

O método possibilita a identificação dos pontos de inflexão na série histórica, 

fragmentando-a em períodos e analisando-os de forma separada, com base na 

distribuição de Poisson (KIM et al., 2000).  

 As análises de tendência foram realizadas para todos os cânceres e segundo 

tipo (definidores e não definidores) e grupo (linfoma não Hodgkin e linfoma de 

Hodgkin). 

 

3.5.4. RAZÃO DE INCIDÊNCIA PADRONIZADA 

  

Para possibilitar a comparação da incidência de câncer em crianças com Aids 

àquela da população geral, calculou-se a standardized incidende ratio ou razão de 

incidência padronizada (RIP). A razão de incidência padronizada é definida como:  

 

Razão de incidência padronizada = 
número observado

número esperado
 

 

onde o número esperado de casos é estimado considerando as taxas na 

população geral, aplicadas à população com Aids, e o observado é o número de casos 

na população com Aids. O intervalo de confiança exato de 95% da razão de 

incidência padronizada foi calculado utilizando a distribuição gama para evitar que o 

limite inferior fosse um valor negativo (FAY e FEUER, 1997). 
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As razões de incidência padronizadas e os respectivos intervalos de confiança 

de 95% foram calculados segundo grupo de câncer (definidores e não definidores) e 

tipo (linfoma não Hodgkin e linfoma de Hodgkin). No Município de São Paulo, 

todos os casos de sarcoma de Kaposi são de crianças e adolescentes com Aids e, por 

isso, não foi possível estimar a razão de incidência padronizada específica para esse 

tipo de câncer. 

 

3.5.5. SOBREVIDA 

  

A análise de sobrevida foi feita em duas populações. A primeira refere-se à 

descrição da sobrevida global após cinco anos, restrita aos pacientes com Aids, 

segundo características selecionadas. Foram excluídos, dessas análises, os casos de 

câncer diagnosticados antes do diagnóstico de Aids (n= 2), os casos cuja notificação 

de câncer havia sido feita somente via atestado de óbito (n= 3) e casos 

diagnosticados a partir de 1º de dezembro de 2010, para os quais não seria possível 

efetuar o seguimento completo de cinco anos (n= 1), totalizando 18 pacientes. 

Devido ao número reduzido de casos, não foi possível estratificar as análises por 

topografia, as quais foram possíveis para os dois principais grupos de câncer: 

definidores de Aids e não definidores de Aids. 

A segunda, a sobrevida em crianças e adolescentes com Aids foi comparada 

àquela da população geral. Para tanto, para cada caso de câncer no primeiro grupo 

(crianças e adolescentes com Aids), foram selecionados quatro casos da população 

geral (sem Aids) do mesmo sexo, faixa etária (0 a 4; 5 a 9; 10 a 14 e 15 a 19 anos), 

topografia e morfologia (DAL MASO et al., 2014). No presente estudo, foram 



28 
 

 

 

considerados sem Aids, os casos de câncer registrados na base do RCBP-SP que não 

foram localizados, por meio do processo de linkage probabilístico, na base de 

notificação de Aids do SINAN. Optou-se por excluir os casos de sarcoma de Kaposi 

das análises comparativas, uma vez que no Brasil, entre crianças e adolescentes, esse 

tipo de neoplasia restringe-se à população infectada pelo HIV.  

Nas duas situações, o tempo de sobrevida foi obtido por meio da diferença 

entre a data da última informação (pacientes vivos ao final do período de 

seguimento) ou data do óbito (pacientes que vieram a óbito durante o seguimento) e 

a data do diagnóstico de câncer. Para os casos com tempo de observação superior a 

cinco anos, o tempo foi truncado em cinco anos.  

O estimador do produto limite de Kaplan-Meier foi utilizado para estimar a 

sobrevida acumulada após cinco anos. A comparação entre as curvas de sobrevida foi 

feita por meio do teste de log-rank, assumindo um nível descritivo p < 0,05. Também 

foi estimado o modelo de riscos proporcionais de Cox para o cálculo da hazard ratio 

e respectivos intervalos de confiança de 95%, utilizando como referência os 

controles populacionais. Para verificar proporcionalidade dos riscos, foi feito o teste 

de Schoenfeld. 

 

3.5.6. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS CASOS  

  

Para essa análise, foram considerados os endereços de residência ao 

diagnóstico de Aids. Na ausência de estimativas para a população vivendo com Aids 

por subprefeitura, não foi possível calcular taxas de incidência. Portanto, foram 

considerados os números absolutos de casos de câncer.  
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Mapas coropléticos foram gerados pelo software Tabwin (versão 3.6b) com 

base no número de casos, utilizando escalas monocromáticas, nas quais quanto mais 

intensa a cor, maior o número de casos. A distribuição geográfica, segundo distrito 

de residência, também foi representada separadamente para cada categoria de 

exposição ao HIV, a saber: vertical (n= 14), homossexual (n= 3), uso de drogas 

injetáveis (n= 2) e hemofilia (n= 1).  

Os arquivos para a construção dos mapas foram obtidos no site da Prefeitura 

de São Paulo (PM-SP, 2017). Devido ao número reduzido de casos, não foram 

estimadas regressões espaciais. 

 

3.6. PROGRAMAS COMPUTACIONAIS UTILIZADOS 

  

Para a preparação das bases de dados e execução do processo de linkage, 

utilizaram-se os softwares SPSS e OpenRecLink. Os cálculos das taxas de incidência 

(brutas e ajustadas por idade) e das razões de incidência padronizadas foram 

realizados no ambiente R (versão 3.2.5), utilizando o pacote Epidemiology Tools 

(epitools). As análises de séries temporais foram feitas no software Joinpoint (versão 

4.3.1.0). As análises descritivas e de sobrevida, incluindo os gráficos, foram 

conduzidas no Stata (versão 13) e os mapas temáticos foram construídos no Tabwin 

(versão 3.6b).  
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3.7. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Esta pesquisa recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, número do processo 

686.849 (Anexo 4) e do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de 

Saúde de São Paulo número do processo 703.467 (Anexo 5).  

Somente a pesquisadora teve acesso aos registros nominais durante o 

relacionamento das bases de dados. O computador no qual o processo foi conduzido 

estava protegido por senha e não possuía acesso a qualquer rede. Imediatamente após 

a consolidação dos pares verdadeiros, as informações de identificação dos pacientes 

(nome completo, nome da mãe e endereço) foram excluídas e as análises 

subsequentes foram executadas sem identificação. 
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4. RESULTADOS 

 

Ao final do processo de linkage probabilístico foram identificados 24 casos 

de pacientes com câncer, sendo 16 (66,7%) com diagnóstico de Aids até 12 anos e os 

8 restantes com diagnóstico de Aids aos 13 anos ou mais. Não foram identificados 

pacientes com mais de um câncer primário. 

As características sociodemográficas das crianças e adolescentes com Aids 

que desenvolveram câncer encontram-se descritas na Tabela 1. A maioria dos 

pacientes era do sexo masculino (15; 62,5%) e a principal categoria de exposição ao 

HIV foi a vertical (14; 58,3%), seguida da homossexual (3; 12,5%). Outros modos de 

exposição foram o uso de drogas injetáveis (2; 8,3%) e a hemofilia (1; 4,2%). Para 

quatro indivíduos (16,7%) essa informação não estava disponível.  

A mediana de idade ao diagnóstico de Aids foi de 8,9 anos, sendo a idade 

mínima 1,1 e a máxima 19,3 anos. Um terço dos casos tinha diagnóstico da síndrome 

antes dos cinco anos. O tempo mediano entre o diagnóstico de Aids e câncer foi 0,3 

anos, sendo o mínimo -4,1 anos (diagnóstico de câncer anterior ao diagnóstico de 

Aids) e o máximo 15,8 anos. A maioria (21; 87,5%) foi diagnosticada no período 

pós-HAART.  
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Tabela 1 - Número de crianças e adolescentes com Aids e câncer, segundo 

características sociodemográficas e clínicas. Município de São Paulo, 1997-2012. 

Característica 
Total Meninos Meninas 

N % n % n % 

Categoria de exposição ao HIV       

   Vertical 14 58,3 7 46,7 7 77,8 

   Homossexual 3 12,5 3 20,0 - - 

   Hemofilia 1 4,2 1 6,7 - - 

   Uso de drogas injetáveis 2 8,3 1 6,7 1 11,1 

   Ignorado 4 16,7 3 20,0 1 11,1 

Idade ao diagnóstico de Aids       

   0 a 4 anos 8 33,3 5 33,3 3 33,3 

   5 a 9 anos 4 16,7 2 13,3 2 22,2 

   10 a 14 anos 6 25,0 3 20,0 3 33,3 

   15 a 19 anos 6 25,0 5 33,3 1 11,1 

Período de diagnóstico Aids       

   1992 a 1995  3 12,5 3 20,0 - - 

   1996 a 1999  8 33,3 5 33,3 3 33,3 

   2000 a 2013 13 54,2 7 46,7 6 66,7 

Idade ao diagnóstico de câncer       

   0 a 4 anos 3 12,5 2 13,3 1 11,1 

   5 a 9 anos 5 20,8 3 20,0 2 22,2 

   10 a 14 anos 6 25,0 3 20,0 3 33,3 

   15 a 19 anos 10 41,7 7 46,7 3 33,3 

Período de diagnóstico de câncer       

   1997 a 2001 6 25,0 4 26,7 2 22,2 

   2002 a 2006 13 54,2 9 60,0 4 44,5 

   2007 a 2012 5 20,8 2 13,3 3 33,3 

Tipo de câncer       

   Câncer definidor de Aids 15 62,5 11 73,3 4 44,4 

   Câncer não definidor de Aids 9 37,5 4 26,7 5 55,6 

Total 24 100,0 15 100,0 9 100,0 
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 A idade mediana ao diagnóstico de câncer foi 12,7 anos (mínimo 2,3 e 

máximo 19,9 anos), sendo que 41,7% dos casos teve diagnóstico na faixa etária de 15 

a 19 anos. Para os cânceres definidores de Aids, a idade mediana ao diagnóstico foi 

de 12,8 anos (mínimo 2,3 e máximo 19,9 anos) e para os demais (cânceres não 

definidores de Aids - CNDA) foi de 11,8 anos (mínimo 6,0 e máximo 19,9 anos) 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Estatística descritiva da idade ao diagnóstico de câncer segundo sexo e 

tipo câncer. Município de São Paulo, 1997-2012. 

Tipo de 

câncer 

Total Meninos Meninas 

Mediana Mín; Máx Mediana Mín; Máx Mediana Mín; Máx 

CDA 12,8 2,3; 19,9 14,8 3,0; 19,7 10,0 2,3; 19,9 

CNDA 11,8 6,0; 19,9 13,5 9,7; 19,8 11,8 6,0; 19,9 

Total 12,7 2,3; 19,9 14,8 3,0; 19,8 11,8 2,3; 19,9 

CDA - cânceres definidores de Aids 

CNDA - cânceres não definidores de Aids 

 

A Tabela 3 apresenta a análise descritiva segundo tipos de câncer e sexo. Do 

total, 15 casos (62,5%) eram cânceres definidores de Aids (73,3% dos casos em 

meninos e 44,4% dos casos em meninas). Os cânceres mais frequentes foram o 

linfoma não Hodgkin, incluindo o linfoma de Burkitt (12; 50,0%), o linfoma de 

Hodgkin (6; 25,0%) e o sarcoma de Kaposi (3; 12,5%). Outros cânceres encontrados 

nessa população foram: câncer de ovário (1; 4,2%), leucemia mieloide aguda (1; 

4,2%) e localização primária desconhecida (1; 4,2%). Destaca-se que todos os casos 
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de sarcoma de Kaposi ocorreram em meninos e que, apesar de ser considerado um 

câncer definidor de Aids, nenhum caso de câncer de colo do útero foi identificado 

entre meninas com Aids. 

 A taxa bruta de incidência de câncer em crianças e adolescentes com Aids foi 

de 780,1 casos/milhão (881,3 casos/milhão em meninos e 654,9 casos/milhão em 

meninas) e a ajustada por idade foi de 1.461,3 casos/milhão (1.429,5 casos/milhão 

em meninos e 1.626,9 casos/milhão em meninas). 

As taxas de incidência ajustadas por idade para os cânceres definidores e não 

definidores de Aids foram 820,3 e 640,9 casos/milhão, respectivamente. 
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Tabela 3 - Número e porcentagem de casos de câncer em crianças e adolescentes com Aids, segundo tipo de câncer e sexo. Município 

de São Paulo, 1997-2012. 

Tipo de câncer (CICI-3) 
Total Meninos Meninas 

n % TBI TA n % TBI TA n % TBI TA 

Cânceres definidores de Aids 15 62,5 487,6 820,3 11 73,3 646,3 990,3 4 44,4 291,1 616,6 

 Linfoma não Hodgkin (IIB) 9 37,5 292,6 530,1 6 40,0 352,5 505,3 3 33,3 218,3 578,7 

 Linfoma de Burkitt (IIC) 3 12,5 97,5 116,5 2 13,3 117,5 204,9 1 11,1 72,8 37,9 

 Sarcoma de Kaposi (IXC) 3 12,5 97,5 173,8 3 20,0 176,3 280,0 - - - - 

Cânceres não definidores de Aids 9 37,5 292,6 640,9 4 26,7 235,0 439,2 5 55,6 363,8 1.010,3 

 Leucemia mieloide aguda (IB) 1 4,2 32,5 77,9 1 6,7 58,8 165,6 - - - - 

 Linfoma de Hodgkin (IIA) 6 25,0 195,3 519,5 2 13,3 117,5 240,6 4 44,4 291,1 946,3 

 Ovário (XD) 1 4,2 72,8 64,0     1 11,1 72,8 64,0 

 Localização primária desconhecida (XXIB) 1 4,2 32,5 21,8 1 6,7 58,8 33,4 - - - - 

Total 24 100,0 780,1 1.461,3 15 100,0 881,3 1.429,5 9 100,0 654,9 1.626,9 

TBI - taxa bruta de incidência; TA - taxa de incidência ajustada por idade 
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 Na Tabela 4 são apresentadas as taxas brutas de incidência segundo tipo de 

câncer e faixa etária. Nota-se uma incidência elevada em todas as faixas etárias, 

destacando-se a faixa de 10 a 14 anos. Nenhum caso de câncer não definidor de Aids 

foi diagnosticado em menores de cinco anos. 

 

Tabela 4 - Taxas brutas de incidência (por milhão), segundo tipo de câncer e faixa 

etária. Município de São Paulo, 1997-2012 

Tipo de câncer (CICI-3) 

Faixa etária 

0-4 5-9 10-14 15-19 

Cânceres definidores de Aids  193,1 934,6 1.768,9 581,1 

   Linfoma não Hodgkin (IIB) 0,0 623,1 1.179,2 484,3 

   Linfoma de Burkitt (IIC) 128,8 311,5 0,0 0,0 

   Sarcoma de Kaposi (IXC) 64,4 0,0 589,6 96,9 

Cânceres não definidores de Aids
 

0,0 623,1 1.768,9 387,4 

   Linfoma de Hodgkin (IA) 0,0 311,5 1.768,9 193,7 

Total 193,1 1.557,63 3.537,7 968,5 

 

O Quadro 6 apresenta um resumo das características dos pacientes analisados 

neste trabalho. Destaca-se um caso de linfoma de Burkitt em órbita e um caso de 

linfoma não Hodgkin em mediastino, localizações infrequentes para esses tipos de 

câncer. Nota-se que alguns casos possuem localização inespecífica como linfonodo 

ou localização mal definida.  
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Quadro 6 - Resumo das principais características de crianças e adolescentes com Aids e câncer. Município de São Paulo, 1997-2012. 

 
N Sexo Transmissão 

Ano diag  

(A) 

Ano diag 

(C) 

Idade 

 (A) 

Idade 

(C) 

Tempo 

(anos) 
Grupo da CICI-3 Localização Status 

 1 Masculino Vertical 1992* 1999 1 8 6,9 Linfoma de Burkitt (IIC) Linfonodo Vivo 

 2 Masculino Vertical 1994* 2005 3 14 10,9 Linfoma não Hodgkin (IIB) Linfonodo Óbito 

 3 Masculino Vertical 1995* 2008 1 15 13,9 Linfoma não Hodgkin (IIB) Mediastino Vivo 

  
  

  
  

  
  

  
  
<

 1
5

 a
n

o
s 

(A
) 

4 Feminino Vertical 1996 2006 1 11 9,9 Linfoma de Hodgkin (IIA) Linfonodo Óbito 

5 Feminino Vertical 1996 2012 4 19 15,9 Linfoma não Hodgkin (IIB) Linfonodo Vivo 

6 Masculino Indeterminado 1998 1999 7 7 0,2 Linfoma não Hodgkin (IIB) Nasofaringe Óbito 

7 Masculino Vertical 1998 2002 14 17 3,3 Linfoma não Hodgkin (IIB) Linfonodo Óbito 

8 Masculino Indeterminado 1999 2003 5 9 3,9 Leucemia mieloide aguda (IB) Medula Óbito 

9 Masculino Vertical 1999 1999 12 12 0,1 Sarcoma de Kaposi (IXC) Pele Óbito 

10 Feminino Vertical 2001 2009 11 19 8,3 Linfoma de Hodgkin (IIA) Linfonodo Vivo 

11 Masculino Indeterminado 2002 2002 4 4 0,2 Sarcoma de Kaposi (IXC) Pele Óbito 

12 Feminino Vertical 2002 1998 14 10 - 4,1 Linfoma de Hodgkin (IIA) Linfonodo Óbito 

13 Feminino Vertical 2003 2003 5 5 0,1 Linfoma de Hodgkin (IIA) Linfonodo Óbito 

14 Feminino Indeterminado 2003 2003 6 7 0,3 Linfoma não Hodgkin (IIB) Linfonodo Óbito 

15 Feminino Vertical 2004 2004 2 2 0,0 Linfoma de Burkitt (IIC) Órbita Vivo 

16 Masculino Vertical 2005 2006 2 2 0,8 Linfoma de Burkitt (IIC) Linfonodo Vivo 

17 Masculino Vertical 2006 2006 10 10 0,0 Linfoma de Hodgkin (IIA) Linfonodo Vivo 

18 Feminino Vertical 2007 2007 12 12 0,3 Linfoma não Hodgkin (IIB) Linfonodo Vivo 

≥
 1

5
 a

n
o

s 
(A

) 

19 Masculino Hemofilia 1997 1997 15 15 0,1 Linfoma não Hodgkin (IIB) Mediastino Óbito 

20 Feminino UDI 1997 1997 18 19 0,4 Carcinoma gonadal (XD) Ovário Vivo 

21 Masculino Homossexual 2003 2004 19 19 0,4 Sarcoma de Kaposi (IXC) Pele Vivo 

22 Masculino Homossexual 2004 2006 17 19 2,2 Inespecífico (XIIB) Desconhecida Vivo 

23 Masculino Homossexual 2004 2004 18 18 0,0 Linfoma não Hodgkin (IIB) Linfonodo Óbito 

24 Masculino UDI 2013 2012 17 16 -0,9 Linfoma de Hodgkin (IIA) Linfonodo Vivo 

A - Aids; C - câncer; T - tempo entre a Aids e o câncer; UDI - usuário de drogas injetáveis; CICI-3 Classificação Internacional do Câncer na Infância 

* diagnóstico no período anterior à introdução da HAART 
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4.1. TENDÊNCIA DA INCIDÊNCIA 

 

Os resultados das análises de tendência da incidência de câncer em crianças e 

adolescentes com Aids estão apresentados na Tabela 5 e na Figura 2.  

A incidência dos cânceres na população com Aids apresentou queda 

significativa (APC= -14,5%), como reflexo da redução dos cânceres definidores de 

Aids (APC= -17,0%). Por outro lado, a incidência dos cânceres não definidores de 

Aids, dentre eles, o linfoma de Hodgkin, permaneceu estável no mesmo período. 
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Tabela 5 - Taxas de incidência ajustadas por idade (por milhão) e annual percent change, segundo período de diagnóstico e tipo de 

câncer. Município de São Paulo, 1997-2012. 

Tipo de câncer (CICI-3) 

Período de diagnóstico de câncer 

APC (IC 95%) Tendência 

1997-2001 2002-2006 2007-2012 

Cânceres definidores de Aids 1.962,3 926,8 359,9 -17,0 (-24,3; -8,9) Decrescente 

     Linfoma não Hodgkin* (IIB, IIC)  1.097,1 868,1 404,3 -12,7 (-20,9; -3,7) Decrescente 

     Sarcoma de Kaposi (IXC) 690,2 127,8 0,0 -70,8 (-81,2; -54,6)  Decrescente 

Cânceres não definidores de Aids 783,3 1.411,5 96,8 -12,2 (-25,2; 3,2) Estável 

     Linfoma de Hodgkin (IIA) 690,2 234,3 623,1 -8,8 (-23,1; 8,2) Estável 

Total 2.570,6 2.466,1 456,7 -14,5 (-22,9; -5,2) Decrescente 

APC - annual percent change 

IC - intervalo de confiança 

*incluindo linfoma de Burkitt 
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Figura 2 - Tendência da incidência de câncer, cânceres definidores de Aids e 

cânceres não definidores de Aids, média móvel de cinco termos. Município de São 

Paulo, 1997-2012. 

 

 

4.2. RAZÃO PADRONIZADA DE INCIDÊNCIA 

  

As razões de incidência padronizadas segundo sexo e tipo de câncer estão 

apresentadas na Tabela 6. Como descrito nos métodos, não foi calculada razão de 

incidência padronizada específica para o sarcoma de Kaposi.  

As crianças e adolescentes com Aids apresentaram 3,9 vezes o risco da 

população geral para o desenvolvimento de câncer (RIPmeninos= 4,0 e RIPmeninas= 3,6). 

Para os cânceres definidores de Aids o risco foi de 27,8 (IC 95%= 16,7; 46,1). 

Os linfomas não Hodgkin e de Burkitt ocorreram mais frequentemente (RIP= 22,5 e 
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29,7, respectivamente) em crianças e adolescentes com Aids em comparação com a 

população geral, em ambos os sexos.  

O risco para o desenvolvimento de cânceres não definidores de Aids mostrou-

se igual nas duas populações, mesmo na análise estratificada por sexo, 

provavelmente devido ao pequeno número de casos. Todavia, analisando 

isoladamente a incidência de linfoma de Hodgkin, as crianças e adolescentes com 

Aids apresentaram risco maior (RIP= 18,7; IC 95%= 8,4; 41,6) em comparação à 

população geral.  
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Tabela 6 - Número de casos observados, esperados, razão de incidência padronizada e intervalo de confiança de 95%, segundo sexo e 

tipo de câncer. Município de São Paulo, 1997-2012. 

Tipo de câncer
1
 (CICI-3) 

Total Meninos Meninas 

O E
 

RIP IC 95% O E
 

RIP IC 95% O E
 

RIP IC 95% 

Cânceres definidores de Aids 15 0,54 27,8 16,7; 46,1 11 0,37 29,7 16,4; 53,6 4 0,16 25,7 9,6; 68,4 

   Linfoma não Hodgkin (IIB) 9 0,40 22,5 11,7; 43,2 6 0,29 20,6 9,3; 45,8 3 0,13 23,8 7,7; 73,7 

   Linfoma de Burkitt (IIC) 3 0,10 29,7 9,6; 92,1 2 0,07 27,8 7,0; 111,3 1 0,03 33,6 4.7; 238,2 

Cânceres não definidores de Aids
 

9 5,68 1,6 0,8; 3,1 4 3,41 1,2 0,4; 3,1 5 2,30 2,2 0,9; 5,2 

   Linfoma de Hodgkin (IIA) 6 0,32 18,7 8,4; 41,6 2 0,24 8,4 2,1; 33,8 4 0,10 42,1 15,8; 112,1 

Total
 

24 6,21 3,9 2,6; 5,8 15 3,77 4,0 2,4; 6,6 9 2,47 3,6 1,9; 7,0 

1. Não foi calculada a RIP específica para o sarcoma de Kaposi 

O - observado; E - esperado; RIP - razão de incidência padronizada; IC - intervalo de confiança  
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4.3. SOBREVIDA  

 

Os resultados da análise de sobrevida em crianças e adolescentes com Aids 

estão descritos na Tabela 7. Dos 18 casos analisados, oito foram a óbito durante o 

período de acompanhamento de cinco anos e a probabilidade de sobrevida global em 

crianças e adolescentes com Aids após cinco anos foi de 55,6% (Figura 3a). Pode-se 

observar que todos os óbitos aconteceram antes do término do segundo ano de 

acompanhamento, sendo sete já no primeiro ano. 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre as curvas das 

probabilidades de sobrevida acumulada para nenhuma das variáveis (sexo, categoria 

de exposição ao HIV, idade ao diagnóstico de Aids, período de diagnóstico de Aids, 

idade ao diagnóstico de câncer, período de diagnóstico de câncer e tipo de câncer), 

muito provavelmente, devido à pequena casuística. Mesmo assim, optou-se por fazer 

esta análise. As Figuras 3b a 3h apresentam esses resultados. 
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Tabela 7 - Número de casos de câncer e óbitos, probabilidade acumulada de 

sobrevida após cinco anos do diagnóstico de câncer em crianças e adolescentes com 

Aids. Município de São Paulo, 1997-2009. 

Característica Casos Óbitos % Sob p (log-rank) 

Sexo    0,542 

   Masculino 12 6 50,0  

   Feminino 6 2 66,7  

Categoria de exposição ao HIV    0,440 

   Vertical  11 4 63,6  

   Outras 7 4 42,9  

Idade ao diagnóstico de Aids    0,146 

   0 a 9 anos 10 6 40,0  

   10 a 19 anos 8 2 75,0  

Período de diagnóstico de Aids    0,126 

   1992 a 1995  3 1 66,7  

   1996 a 1999 6 5 16,7  

   2000 a 2009 9 2 77,8  

Idade ao diagnóstico de câncer    0,506 

   0 a 9 anos 7 4 42,9  

   10 a 19 anos 11 4 63,6  

Período de diagnóstico de câncer    0,334 

   1997 a 2001 4 2 50,0  

   2002 a 2006 11 6 45,5  

   2007 a 2009 3 - 100,0  

Tipo de câncer    0,780 

   Câncer definidor de Aids 11 5 54,6  

   Câncer não definidor de Aids 7 3 57,1  

Sob - sobrevida  
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Figura 3 - Probabilidade acumulada de sobrevida após cinco anos do diagnóstico de 

câncer em crianças e adolescentes com Aids, segundo características selecionadas. 

Município de São Paulo, 1997-2009. 

 

a) total b) sexo 

 

c) categoria de exposição ao HIV d) idade ao diagnóstico de Aids 

  

e) período de diagnóstico de Aids f) idade ao diagnóstico de câncer 
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Figura 3 - Probabilidade acumulada de sobrevida após cinco anos do diagnóstico de 

câncer em crianças e adolescentes com Aids, segundo características selecionadas. 

Município de São Paulo, 1997-2009 (continuação). 

 

g) período de diagnóstico de câncer 

 

h) tipo de câncer 

 

 

 

Analisando a sobrevida segundo sexo (Figura 3b), não houve diferença 

estatisticamente significativa (p= 0,542). A taxa de sobrevida para os meninos foi de 

50,0% e, para as meninas, de 66,7% (dois óbitos entre seis casos), sendo que os 

óbitos aconteceram menos de dois meses após o diagnóstico de câncer. 

A sobrevida de acordo com modo de transmissão do HIV não apresentou 

diferença estatística (p= 0,440) (Figura 3c). 

Comparando a taxa de sobrevida entre crianças e adolescentes diagnosticados 

com Aids antes dos 10 anos (40,0%) com aqueles que tiveram o diagnóstico aos 10 

anos ou mais (75,0%), novamente não foi encontrada diferença estatística (p= 0,146) 

(Figura 3d). 
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Ao comparar os períodos de diagnóstico da Aids, as taxas de sobrevida nos 

períodos 1992 a 1995 (66,7%), 1996 a 1999 (16,7%) e 2000 a 2009 (77,8%) não 

apresentaram diferença estatística (p= 0,126) (Figura 3e). 

A sobrevida entre aqueles que receberam o diagnóstico antes de completar 10 

anos foi 42,9% contra 63,6% do outro grupo, entretanto não houve diferença 

estatisticamente significativa (p= 0,506) (Figura 3f). 

De acordo com o período de diagnóstico de câncer, 1997 a 2001 (50,0%), 

2002 a 2006 (45,5%) e 2007 a 2009 (100,0%) as probabilidades de sobrevida não 

apresentaram diferença estatística (p= 0,334) (Figura 3g). 

Por fim, não foi observada diferença estatística entre a probabilidade de 

sobrevida para os cânceres definidores e não definidores de Aids. As curvas 

permaneceram sobrepostas ao longo dos cinco anos de acompanhamento (Figura 3h). 

Na comparação da sobrevida na população com Aids e na população geral 

(sem Aids) foram excluídos os dois casos restantes de sarcoma de Kaposi, como 

descrito nos métodos. Dessa maneira, foram analisados no total, 16 casos no primeiro 

grupo, comparando-os aos 64 casos da população geral, pareados por sexo, grupo 

etário, topografia e morfologia (CICI-3). 

 Os resultados estão na Tabela 8. A sobrevida acumulada após cinco anos foi 

de 56,3% entre crianças e adolescentes com Aids versus 87,5% entre os controles 

sem Aids da população geral, sendo essa diferença significativa (p< 0,001), Figura 

4a. A hazard ratio foi 5,2 (IC 95%= 2,0; 13,6) para todos os cânceres. 

 Analisando a sobrevida segundo os cânceres definidores de Aids (excluindo 

sarcoma de Kaposi), a taxa de sobrevida foi de 55,6%, estatisticamente menor que na 

população geral (p= 0,010). O risco para óbito no primeiro grupo foi 
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aproximadamente sete vezes o risco do segundo grupo (IC 95%= 1,8; 32,1), Figura 

4b. 

 A taxa de sobrevida dos cânceres não definidores de Aids, foi de 57,1% para 

crianças e adolescentes com Aids e a dos controles foi de 85,7% (Figura 4c). No 

entanto, essa diferença ficou no limite da significância estatística e a hazard ratio 

não foi significativa. 
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Tabela 8 - Número de casos de câncer e óbitos, probabilidade acumulada de sobrevida após cinco anos do diagnóstico de câncer, 

segundo status para Aids e tipos de câncer. Município de São Paulo, 1997-2009. 

Tipo de câncer 

População com Aids População geral 

p 

(log-rank) 

Hazard 

ratio Casos Óbitos % Sob Casos Óbitos % Sob 

Cânceres definidores de Aids
1
 9 4 55,6 36 4 88,9 0,010 7,6 (1,8; 32,1) 

Cânceres não definidores de Aids 7 3 57,1 28 4 85,7 0,051 3,6 (0,9; 14,1) 

Total* 16 7 56,3 64 8 87,5 0,001 5,2 (2,0; 13,6) 

1. excluindo Sarcoma de Kaposi 

Sob - sobrevida 
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Figura 4 - Probabilidade acumulada de sobrevida após cinco anos do diagnóstico de 

câncer, segundo status para Aids e tipo de câncer. Município de São Paulo, 1997-

2009. 

a) todos os cânceres (excluindo sarcoma de Kaposi) 

 

b) cânceres definidores de Aids (excluindo sarcoma de Kaposi) 

 

c) cânceres não definidores de Aids 
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4.4. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS CASOS 

 

A Figura 5 e a Tabela 9 apresentam a distribuição dos casos de Aids 

notificados em menores de 13 anos com diagnóstico entre 1984 e 2013, segundo 

subprefeitura de residência ao diagnóstico (SMS-SP, 2015). A subprefeitura da Sé 

acumulou maior proporção de casos (163; 7,0%), seguida da Freguesia do Ó (137; 

5,9%), Itaquera (128; 5,5%), Santo Amaro (124; 5,3%) e Santana (112; 4,8%). Em 

contraste, as subprefeituras com menos casos foram: Perus (9; 0,4%), Parelheiros 

(13, 0,6%), Pinheiros (25; 1,1%), Jaçanã (43; 1,8%) e Ermelino Matarazzo (43; 

1,8%).  

A distribuição de casos de câncer em crianças e adolescentes com Aids 

segundo a subprefeitura de residência ao diagnóstico de Aids encontra-se na Tabela 9 

e na Figura 6. As subprefeituras que concentraram maior número de casos foram 

Cidade Ademar (4; 16,7%), Sé (3; 12,5%) e Santana/Tucuruvi (3; 12,5%). As 

subprefeituras M’Boi Mirim, Penha e Vila Maria/Vila Guilherme tiveram dois casos 

(8,3%) cada. Butantã, Campo Limpo, Itaim Paulista, Jabaquara, Lapa, Santo Amaro, 

São Miguel e Vila Mariana apresentaram apenas um caso (4,2%). Destaca-se que das 

32 subprefeituras, 18 não apresentaram nenhum caso de câncer na população de 

estudo. 

Comparando as Figuras 5 e 6, é possível notar que apesar de concentrarem 

parte considerável dos casos de Aids (quintil mais alto) notificados no Município, as 

subprefeituras Freguesia do Ó, Itaquera, e Mooca não apresentaram nenhum caso de 

câncer. Cidade Ademar destaca-se, pois, apesar de possuir número reduzido de casos 

de Aids (primeiro quintil), apresentou maior concentração de casos de câncer (n= 4).  
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Tabela 9 - Número e porcentagem casos de Aids notificados em menores que treze 

anos (1984-2013) e de crianças e adolescentes com Aids e câncer, segundo local de 

residência ao diagnóstico de Aids. Município de São Paulo, 1997-2012. 

Coordenadoria Regional de Saúde 

(CRS) /Subprefeitura
1
 

Casos de Aids 

1984-2013
2 

Casos de câncer 

1997-2012 

n % n % 

CRS Centro 163 7,0 3 12,5 

   Sé 163 7,0 3 12,5 

CRS Oeste 144 6,2 2 8,3 

  Butantã 69 2,9 1 4,2 

  Lapa 50 2,1 1 4,2 

CRS Leste 491 21,0 2 8,3 

  Itaim Paulista 45 1,9 1 4,2 

  São Miguel 93 4,0 1 4,2 

CRS Norte 542 23,2 5 20,8 

   Santana/Tucuruvi 112  4,8 3 12,5 

  Vila Maria/Vila Guilherme 51 2,2 2 8,3 

CRS Sudeste 571 24,4 4 16,7 

   Jabaquara 60 2,6 1 4,2 

   Penha 109 4,7 2 4,2 

   Vila Mariana 58 2,5 1 4,2 

CRS Sul 381 16,3 8 33,3 

   Campo Limpo 70 3,0 1 4,2 

   Cidade Ademar  44 1,9 4 16,7 

   M’Boi Mirim 64 2,7 2 8,3 

   Santo Amaro 124 5,3 1 4,2 

Total 2.340 100,0 24 100,0 

1. Foram suprimidas as Subprefeituras para as quais nenhum caso de câncer foi 

observado. 

2.  Fonte: Boletim Epidemiológico de Aids, HIV e DST (SMS-SP, 2015). 
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Figura 5 - Distribuição geográfica dos casos de Aids notificados em menores que 

treze anos. Município de São Paulo, 1984-2013. 

 

Fonte: Boletim Epidemiológico de Aids, HIV e DST (SMS-SP, 2015). 

 

Figura 6 - Distribuição geográfica dos casos de câncer em crianças e adolescentes 

com Aids. Município de São Paulo, 1997-2012. 
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Os mapas segundo modo de transmissão, estão dispostos na Figura 7 (a-d). 

Para a transmissão vertical (n= 14), os casos se concentram em subprefeituras 

periféricas, a saber: Cidade Ademar (4; 28,6%), Penha (2; 14,3%), Santana (2; 

14,3%), Butantã (1; 7,1%), Campo Limpo (1; 7,1%), Itaim Paulista (1; 7,1%), M’Boi 

Mirim (1; 7,1%), Santo Amaro (1; 7,1%) e Vila Mariana (1; 7,1%) (Figura 7a).  

Em contraste, destaca-se que, para o modo de transmissão homossexual, 

todos os casos identificados (3, 100%) neste estudo concentraram-se na Sé (Figura 

7b). 

 Para os demais modos de transmissão (uso de drogas injetáveis e hemofilia) 

os locais de residência localizam-se em regiões mais periféricas (Figuras 7c-d). 
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Figura 7 - Distribuição geográfica dos casos de câncer em crianças e adolescentes 

com Aids, segundo modo de transmissão. Município de São Paulo, 1997-2012. 

a) vertical  b) homossexual  

                

c) uso de drogas injetáveis d) hemofilia 

                       
Nota: quatros casos cujo modo de transmissão é ignorado foram desconsiderados. 

Casos de câncer 

       0 

       1 
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       3 
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       4 
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       0 

       1 

       2 

       3 
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       0 

       1 

       2 

       3 

       4 
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5. DISCUSSÃO 

 

Este é o primeiro estudo de base populacional, no Brasil, descrevendo a 

magnitude, a tendência da incidência, a sobrevida de câncer e sua distribuição 

geográfica em crianças e adolescentes com Aids no Brasil. Foram analisadas 30.764 

pessoas-tempo (55,3% meninos) em menores de 20 anos, entre 1997 e 2012, entre as 

quais 24 casos de câncer foram diagnosticados (62,5% em meninos). 

Os cânceres definidores de Aids representaram 62,5% dos casos 

diagnosticados em crianças e adolescentes com Aids no Município de São Paulo. 

Dentre esse grupo, o câncer mais frequente foi o linfoma não Hodgkin, 

correspondendo a 37,5% dos casos. Se somados aos casos de linfoma de Burkitt, 

esses linfomas representam 50,0% do total. O linfoma de Hodgkin foi o principal 

tipo de câncer não definidor de Aids (25,0%). Esses achados estão em concordância 

com pesquisas anteriores realizadas, sobretudo em países desenvolvidos (BIGGAR et 

al., 2000; KEST et al., 2005; SIMARD et al., 2012; CHIAPPINI et al., 2006; 

ALVARO-MECA et al., 2011). 

Os principais achados já publicados por outros pesquisadores estão 

sintetizados no Quadro 7. 
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Quadro 7 - Síntese dos principais estudos sobre câncer em crianças e adolescentes com HIV/Aids. 

Região: América do Norte 

Autores e ano Delineamento Local Faixa etária 

Período 

de 

estudo 

Casuística 

Resultados 

Distribuição 

dos casos 
Tendência RIP Sobrevida 

BIGGAR et al. 

(2000) 

Population-

based linkage 

study 

Estados 

Unidos  

0 a 14 anos 1978 a 

1996 

4.954 

crianças com 

Aids 

124 cânceres 

  80,6% LNH  

  6,5% SK  

  3,2% LMS 

  1,6% LH 

  8,1% outros  

 

LNH= 651 

LB= 656 

LH= 62 
 

KEST et al. 

(2005) 

 

 

 

Coorte  Estados 

Unidos 

0 a 20 anos 1993 a 

2003 

2.969 

crianças com 

HIV/Aids 

37 cânceres 

  67,6% LNH 

  13,5% LMS 

  13,5% LH 

  5,4% 

leucemias           

 

Todos= 10 

Linfoma= 58 

Leucemia= 

NS 
 

SIMARD et al. 

(2012) 

Population-

based linkage 

study 

Estados 

Unidos 

0 a 14 anos 1980 a 

2007 

5.850 

crianças com 

Aids 

106 cânceres 

  60,4% LNH 

  18,9% KS 

  8,5% LMS 

  12,2% outros 

Todos  

CDA 

  LNH 

  SK 

CNDA 

Todospré= 40 

Todospós= 17 

LNHpré= 338 

LNHpós= 116 

KSpré= 1.694 

KSpós= 1.146 

LMSpré= 863 

LMSpós= 533 
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Quadro 7 - Síntese dos principais estudos sobre câncer em crianças e adolescentes com HIV/Aids (continuação). 

Região: Europa 

Autores e ano Delineamento Local Faixa etária 
Período de 

estudo 
Casuística 

Resultados 

Distribuição 

dos casos 
Tendência RIP Sobrevida 

CHIAPPINI et al. 

(2006) 

Coorte Itália Não 

especificado 

pelos autores 

1985 a 2004 1.190 crianças 

com HIV/Aids 

35 cânceres 

  60,0% LNH 

  17,1% linfoma 

  5,7% SK 

  17,2% outros 

Todos  

LNH 

SK    

ALVARO-

MECA et al. 

(2011) 

Caso-controle 

com dados de 

internação 

hospitalar 

Espanha 0 a 16 anos 1997 a 2008 1.307 casos 

com HIV/Aids 

e 5.228 

controles  

123 cânceres  

  40,7% CDA     

  59,3% CNDA 

Todos 

CDA 

CNDA 
  

Região: Ásia 

PANCHAROEN 

et al. (2005) 

Coorte 

hospitalar 

Tailândia 0 a 15 anos 1996 a 2000 8.034 crianças 

com HIV/Aids 

23 cânceres 

  82,6% LNH 

  8,7% LLA 

  8,7% outros 

   

Região: África 

TUKEI et al. 

(2011) 

Coorte 

hospitalar 

Kampala, 

Uganda 

0 a 15 anos 2004 a 2008 6.530 crianças 

com HIV/Aids 

109 cânceres 

  90,7% SK  

  9,3% LNH 

  

24 meses= 

69% (perda de 

20%) 
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Quadro 7 - Síntese dos principais estudos sobre câncer em crianças e adolescentes com HIV/Aids (continuação). 

Região: África - continuação 

Autores e ano Delineamento Local Faixa etária 
Período de 

estudo 
Casuística 

Resultados 

Distribuição dos 

casos 
Tendência RIP Sobrevida 

DAVIDSON et 

al. (2014) 

 

 

 

Coorte 

hospitalar 

África do 

Sul 

0 a 18 anos 1995 a 2009 288 crianças 

com 

HIV/Aids e 

câncer 

289 cânceres 

  33,6% SK 

  21,1% LB 

  15,6% LNH 

  4,2% LH 

  25,5% outros 

  

60 meses= 33,7% 

livre de doença 

1,7% com doença 

 

STEFAN et al. 

(2013) 

 

 

 

 

Coorte 

hospitalar 

África do 

Sul 

Não 

especificado 

pelos autores 

2002 a 2010  84 crianças 

negras com 

HIV/Aids e 

câncer 

570 crianças 

negras sem 

HIV/Aids 

84 cânceres 

  42,9% SK 

  20,2% LB 

  17,9% linfomas 

  7,1% leucemias 

  11,9% outros 

  

60 meses= 

32,1% livre de 

doença 

15,5% com 

doença 

8,3% perda de 

seguimento 

CDA - cânceres definidores de Aids; CNDA - cânceres não definidores de Aids; LB - linfoma de Burkitt; LH - linfoma de Hodgkin; 

LLA - leucemia linfoide aguda; LMS - leiomiossarcoma; LNH - linfoma não Hodgkin; NS - não significativo; RIP - razão de incidência 

padronizada; SK - sarcoma de Kaposi 

    decrescente       crescente       estável 
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BIGGAR et al. (2000), utilizando dados de registros de base populacional de 

11 áreas dos Estados Unidos, encontraram 124 casos de câncer em 4.954 pacientes 

com até 14 anos de idade ao diagnóstico de Aids. Cerca de 80% dos casos era 

linfoma não Hodgkin, 6,4% sarcoma de Kaposi, 3,2% de leiomiossarcoma, 1,6% de 

linfoma de Hodgkin. Destaca-se, porém, que o período de estudo foi de 1978 até 

1996, antes do uso disseminado da HAART (BIGGAR et al., 2000). A idade 

mediana de idade ao diagnóstico de câncer foi de 4,5 anos e a do Município de São 

Paulo foi de 12,7 anos. Essa discrepância entre as medianas de idade entre os dois 

estudos é provável resultado de diferenças na composição das populações de estudo, 

uma vez que esta pesquisa acompanhou adolescentes menores de 20 anos.  

Outro estudo conduzido nos Estados Unidos trata-se da coorte 219/219C com 

2.969 pacientes com até 20 anos, acompanhados pelo Pediatric AIDS Clinical Trials 

Group (PACTG), entre 1993 e 2003. Trinta e sete casos de câncer, em sua maioria 

linfoma não Hodgkin (67,6%), foram descritos nesses pacientes. Outros cânceres 

encontrados nessa coorte foram linfoma de Hodgkin (13,5%), leiomiossarcoma 

(13,5%) e leucemias (5,4%). Nenhum caso de sarcoma de Kaposi foi identificado 

(KEST et al., 2005). 

A publicação mais recente com pacientes americanos utilizou dados de 1980 

a 2007. Por meio do relacionamento das bases de dados de câncer e Aids de 15 

estados americanos foram identificadas, dentre as crianças com diagnóstico de Aids 

até os 14 anos as neoplasias malignas, em um período de até dez anos. No total, 

ocorreram 106 casos de câncer, em sua maioria (60,4%) linfomas não Hodgkin. 

Dentre os cânceres não definidores de Aids, o leiomiossarcoma foi o mais frequente 

(8,5%) (SIMARD et al., 2012). 
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CHIAPPINI et al. (2006) conduziram estudo de coorte com 1.190 pacientes 

que tiveram exposição perinatal ao HIV, registrados no Italian Register for HIV 

Infection in Children entre 1985 e 2004. Destaca-se que os autores não especificaram 

a faixa etária de estudo. Dentre esses pacientes, 35 casos de câncer foram 

diagnosticados, sendo o tipo mais frequente o linfoma não Hodgkin, representando 

60% do total. Apenas dois casos de sarcoma de Kaposi (5,7%) ocorreram nessa 

população. Dentre os cânceres não definidores de Aids, foram reportados dois casos 

de câncer de vulva, um hepatoblastoma, um leiomioma e uma leucemia linfoide 

aguda (CHIAPPINI et al., 2006). 

Na Espanha, estudo caso-controle foi conduzido utilizando o banco de dados 

de internações abrangendo o período de janeiro de 1997 a dezembro de 2008. Foram 

incluídas 1.307 crianças e adolescentes com HIV/Aids, de 0 a 16 anos, com ao 

menos, uma internação no período (casos) e 5.228 pacientes não infectados, mas que 

também haviam sido internados no mesmo período (controles). O pareamento foi 

feito por sexo e idade. Entre os casos, 123 pacientes tiveram câncer (73 cânceres não 

definidores de Aids e 50 cânceres definidores de Aids) e, entre os controles, apenas 

66. Todos os cânceres definidores de Aids eram linfomas não Hodgkin e entre os não 

definidores, os mais comuns foram o linfoma de Hodgkin (25,2%) e cânceres de 

ossos e cartilagens (16,3%) (ALVARO-MECA et al., 2011). 

Um estudo de base hospitalar, realizado na Tailândia, encontrou 23 casos de 

câncer entre 8.034 crianças infectadas pelo HIV com diagnóstico até os 15 anos de 

idade entre 1996 a 2000. Como nos demais estudos, os linfomas não Hodgkin 

representaram a maior parte dos casos (82,6%), sendo, aproximadamente, metade 
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deles, o linfoma de Burkitt. Não foram identificados casos de sarcoma de Kaposi ou 

leiomiossarcoma (PANCHAROEN et al., 2005). 

Em alguns países da África, por outro lado, onde o sarcoma de Kaposi é 

endêmico, essa neoplasia é uma das manifestações mais frequentes entre crianças e 

adolescentes infectados pelo HIV (TUKEI et al., 2011; DAVIDSON et al., 2014). No 

entanto, a apresentação do sarcoma de Kaposi endêmico e do associado ao HIV é 

diferente. Na Tanzânia, país localizado na porção oriental da África subsaariana, 

AMIR et al. (2001) compararam os casos incidentes em crianças entre 1968 e 1982 

(pré-Aids) e entre 1983 e 1995 (pós-Aids). Houve mudança na forma de 

apresentação da doença, que no período pré-Aids limitava-se à pele dos membros 

inferiores, passando a ser disseminada, acometendo membros superiores no período 

pós-Aids (AMIR et al., 2001). Esse novo padrão da doença sugere uma forma mais 

agressiva, assim como descrito em pacientes adultos (STEIN et al., 1994; 

LEDERGERBER et al., 1999). 

Um estudo realizado em uma unidade clínica de HIV em Kampala, capital da 

Uganda, analisou dados de prontuários médicos de pacientes com HIV, com idade 

entre seis meses e 18 anos, entre janeiro de 2004 e dezembro de 2008. Os autores 

encontraram 109 cânceres, correspondendo a uma prevalência de 1,7% entre os 

pacientes acompanhados. Do total, 90,7% dos casos eram sarcoma de Kaposi e os 

demais (9,3%) eram linfomas não Hodgkin, portanto, todos classificados como 

cânceres definidores de Aids (TUKEI et al., 2011).  

Na África do Sul, um estudo examinou 288 crianças e adolescentes de 0 a 18 

anos com HIV/Aids e câncer, entre 1995 e 2009, período similar ao do presente 

estudo, numa coorte de base hospitalar, onde o sarcoma de Kaposi foi a neoplasia 
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mais frequente, representando um terço de todos os casos. O linfoma de Burkitt e o 

linfoma não Hodgkin também figuraram entre os mais incidentes na população 

estudada (DAVIDSON et al., 2014).  

Ao contrário do que se observa na população geral, não foram encontrados 

casos de tumores comuns nessa faixa etária (< 20 anos) como neuroblastoma, tumor 

de Wilms, retinoblastoma ou osteossarcoma, mas, por se tratar de uma população 

pequena, já era esperado que alguns tipos de câncer não fossem identificados. Por 

outro lado, diferente de outros estudos, não foram encontrados casos de câncer de 

colo do útero e de leiomiossarcoma entre crianças e adolescentes com Aids no 

Município de São Paulo.  

Estudos anteriores em crianças e adolescentes com HIV/Aids revelaram a 

incidência de cânceres em localizações pouco usuais. No estudo de DAVIDSON et 

al. (2014) foram descritos casos de linfomas de células B em localizações como a 

ampola de Vater, adrenal e região periuretral (DAVIDSON et al., 2014). No presente 

estudo, parte dos tumores não apresentou informação específica quanto à sua 

localização, mas foi possível identificar um caso de linfoma de Burkitt em órbita, 

localização pouco frequente na população geral pediátrica.  

Assim, o padrão de incidência de câncer em crianças e adolescentes com Aids 

assemelha-se mais àquele descrito em países desenvolvidos, onde o linfoma não 

Hodgkin, é o principal câncer definidor de Aids, do que em países africanos onde o 

sarcoma de Kaposi tem maior importância. Nesta pesquisa, o sarcoma de Kaposi foi 

observado apenas em meninos, representando 12,5% do total de casos, sendo que o 

último caso foi diagnosticado em 2004.  
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Existe uma importante disparidade no acesso à terapia antirretroviral em 

países em desenvolvimento em comparação a países desenvolvidos, o que contribui 

para os diferentes padrões de incidência de câncer nessas populações. Estima-se que 

na África somente 54% das pessoas com HIV/Aids tenham acesso a esse tipo de 

tratamento (UNAIDS, 2014). Assim, o padrão descrito no Município de São Paulo 

pode ser considerado como um reflexo da política de acesso universal à terapia 

antirretroviral.  

 

5.1. TENDÊNCIA DA INCIDÊNCIA 

 

 Houve redução significativa da incidência de cânceres definidores de Aids, 

tanto do linfoma não Hodgkin (incluindo os casos de linfoma de Burkitt), como do 

sarcoma de Kaposi. Esses achados também estão de acordo com publicações 

anteriores realizadas em países desenvolvidos (SIMARD et al., 2012, CHIAPPINI et 

al., 2006, ALVARO-MECA et al., 2011). 

 SIMARD et al. (2012) identificaram redução de 62% na incidência dos 

cânceres definidores de Aids na população pediátrica, sendo 87% para o linfoma não 

Hodgkin e 60% para o sarcoma de Kaposi ao compararem os períodos pré- e pós-

HAART (SIMARD et al., 2012).  

 No estudo de CHIAPINNI et al. (2006) houve queda pronunciada na 

incidência dos linfomas não Hodgkin (de 2,77 no período 1985-1995 para 0,38 caso 

por 1.000 crianças), mas a incidência de sarcoma de Kaposi permaneceu estável no 

período. A incidência total de câncer caiu significativamente (de 4,99 no período 

1985-1995 para 0,76 caso por 1.000 crianças), influenciada, como no presente 
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estudo, pela tendência decrescente dos cânceres definidores de Aids (CHIAPPINI et 

al., 2006). 

 ALVARO-MECA et al. (2011) também verificaram redução da incidência de 

cânceres definidores de Aids: de 9,6 casos entre 1997 e 1999, para um caso por mil 

crianças em 2003-2008. Em contraste, os pesquisadores descreveram o aumento da 

incidência dos cânceres não definidores de Aids, alçado pelo crescimento do linfoma 

de Hodgkin. Assim, a incidência total de câncer permaneceu estável no período 

(ALVARO-MECA et al., 2011). 

O estudo de DAVIDSON et al. (2014) evidenciou o aumento do número 

absoluto de casos de câncer, especialmente do sarcoma de Kaposi e linfoma de 

Burkitt, mas por não se tratar de um coeficiente, é provável que tenha sido reflexo do 

aumento do tamanho da população pediátrica com HIV/Aids, como os próprios 

autores apontaram (DAVIDSON et al., 2014). 

Os demais estudos encontrados não analisaram o aspecto temporal da 

incidência de câncer nessa população. A redução dramática da incidência dos 

cânceres definidores de Aids, observada no Município de São Paulo e também em 

outras localidades, especialmente em regiões mais desenvolvidas, é atribuível, 

principalmente, à introdução e uso disseminado da HAART (CLIFFORD et al., 

2005). O uso da HAART, se no tempo oportuno, pode prevenir ou reverter a 

imunossupressão, reduzindo a susceptibilidade para o desenvolvimento de 

manifestações associadas à Aids, incluindo os cânceres (COBUCCI et al., 2015). 

Todavia, a introdução da terapia antirretroviral depende do diagnóstico da 

infecção pelo HIV. Assim, a continuidade da redução da incidência de cânceres 
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definidores de Aids nessa população depende do diagnóstico oportuno da infecção 

pelo vírus. 

A população estudada não é heterogênea. Os pacientes com diagnóstico de 

Aids antes dos 15 anos, foram infectados, predominantemente, de forma vertical 

(77,8%). Já os pacientes com diagnóstico mais tardio apresentam outro padrão de 

exposição, com exceção de um caso de hemofilia, relacionado a questões 

comportamentais: uso de drogas injetáveis e relações homossexuais, perfil mais 

frequentemente encontrado em pacientes adultos. Com o aumento recente da taxa de 

detecção da infecção pelo HIV em jovens homossexuais, é possível que o número de 

casos de câncer nessa população aumente. É preocupante constatar que esses 

adolescentes, além de terem sido precocemente infectados pelo vírus, quer seja pelo 

uso de drogas injetáveis ou pelo contato sexual e já desenvolveram Aids e câncer 

antes dos 20 anos. Na distribuição geográfica dos casos de câncer, todos aqueles cuja 

Aids havia sido transmitida por contato sexual estavam na região central e por drogas 

na periferia da zona sul. 

A transição entre a infância e fase adulta, conhecida como adolescência, é um 

período de grandes transformações tanto físicas quanto psicológicas. A comunicação 

do diagnóstico da infecção pelo HIV é, frequentemente, feita durante a adolescência, 

quando há melhor capacidade de compreensão (WIENER et al., 2007). Entretanto, 

uma vez feita essa comunicação, os pacientes precisam conviver com seu 

diagnóstico, que, muitas vezes, está associado ao estigma (GUERRA et al., 2009). 

Um estudo de coorte americano com pacientes de até 15 anos infectados pelo HIV, 

encontrou taxa de hospitalização por manifestações psiquiátricas, entre esses 
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pacientes, significativamente mais alta do que na população geral pediátrica, sendo a 

depressão o motivo mais frequente de internação (GAUGHAN et al., 2004). 

No caso daqueles que desenvolvem câncer, somam-se às questões citadas 

anteriormente, a assimilação de um novo diagnóstico que pode estar associado a 

desfechos desfavoráveis, tratamentos agressivos e, por vezes, sequelas. Em outros 

casos, o diagnóstico de câncer leva ao diagnóstico da infecção pelo HIV e os 

pacientes têm que lidar com a assimilação de duas afecções simultaneamente. Assim, 

o câncer nesse contexto pode levar uma carga emocional ainda mais intensa tanto 

para pacientes quanto para parentes ou responsáveis pelo cuidado.  

 

5.2. RAZÃO DE INCIDÊNCIA PADRONIZADA  

 

 No Município de São Paulo, crianças e adolescentes com Aids possuem 3,9 

vezes o risco para o desenvolvimento de câncer quando comparadas à população 

geral. Entretanto, a elevação do risco não ocorre de forma uniforme, sendo 

desproporcionalmente elevada para os cânceres definidores de Aids (RIP= 27,8), mas 

não significativa para os cânceres não definidores de Aids (exceto o linfoma de 

Hodgkin). 

 Nas análises por tipo de câncer, os linfomas de Hodgkin (RIP= 18,7), não 

Hodgkin (excluindo Burkitt) (RIP= 22,5) e de Burkitt (RIP= 29,7) mostraram-se 

extremamente elevados na população com Aids. Apesar de não ter sido feito o 

cálculo da razão de incidência padronizada para o Sarcoma de Kaposi, considera-se 

que o mesmo na população pediátrica de São Paulo acontece exclusivamente na 

presença da infecção pelo HIV. 
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 No estudo de BIGGAR et al. (2000), nos Estados Unidos, as razões de 

incidência padronizada estimadas foram consideravelmente superiores àquelas 

descritas pela presente pesquisa: linfoma não Hodgkin (RIP= 651), linfoma de 

Burkitt (RIP= 656), linfoma de Hodgkin (RIP= 62). Entretanto, é necessário destacar 

que o estudo analisou dados de câncer no período anterior a introdução da HAART, 

quando risco para câncer em pacientes com HIV/Aids era ainda mais alto. Como no 

presente estudo, os autores não reportaram a razão de incidência padronizada 

específica para o sarcoma de Kaposi, considerando que todos os casos desse câncer 

na população pediátrica resultam da infecção pelo HIV (BIGGAR et al., 2000). 

Também nos Estados Unidos, KEST et al. (2005) encontraram, em crianças e 

adolescentes com HIV/Aids, risco significativamente aumentado para todos os 

cânceres (RIP= 10), em especial para os linfomas (RIP= 58). Em contrapartida, a 

incidência de leucemia não diferiu daquela da população geral (KEST et al., 2005). 

Ainda nos Estados Unidos, SIMARD et al. (2012) avaliariam o risco tardio 

para câncer (até 10 anos) entre pacientes com diagnóstico de Aids na infância, nos 

períodos pré e pós-HAART. O risco para todos os cânceres foi elevado nos dois 

períodos (RIPpré-HAART= 40, RIPpós-HAART= 17), mas significativamente menor no 

período pós-HAART. Assim como nos outros estudos, o risco também se mostrou 

aumentado para o linfoma não Hodgkin (RIPpré-HAART= 338, RIPpós-HAART= 116) e o 

leiomiossarcoma (RIPpré-HAART= 863, RIPpós-HAART= 533) (SIMARD et al., 2012). 

ALVARO-MECA et al. compararam as taxas de incidência entre crianças 

com HIV/Aids e na população geral, mas não apresentaram a razão de incidência 

padronizada e respectivos intervalos de confiança. Os autores mencionam uma razão 

entre as taxas de linfoma não Hodgkin das populações (com HIV versus população 
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sem HIV) de aproximadamente 50. Vale ressaltar que se trata de um estudo baseado 

em internações hospitalares, onde não é possível se estimar a incidência (ALVARO-

MECA et al., 2011). 

Na população pediátrica com HIV/Aids, os cânceres para os quais o risco 

mostrou-se aumentado estão, em sua maioria, associados a agentes virais. O vírus 

Epstein-Barr está frequentemente envolvido na gênese dos linfomas, tanto de 

Hodgkin, como não Hodgkin. Apesar de infectar grande parte da população mundial, 

o vírus permanece latente na maior parte dela, pois, em geral, o sistema imunológico 

consegue controlar a infecção (COHEN et al., 2008). No caso de pessoas 

coinfectadas pelo HIV, esse controle imunológico pode estar comprometido, 

possibilitando o desenvolvimento do linfoma (EPELDEGUI et al., 2010).   

 O sarcoma de Kaposi também é um câncer associado a um agente viral: o 

Kaposi sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) descrito por CHANG et al. em 

1994 (CHANG et al., 1994). Esse vírus é causa necessária, mas não suficiente para o 

desenvolvimento do sarcoma de Kaposi. Ele também está envolvido na 

carcinogênese de outros cânceres como a doença multicêntrica de Castleman e o 

linfoma efusivo primário (ABLASHI et al., 2002). Em contraste com o vírus Epstein-

Barr, o KSHV não está disseminado na população geral mundial. A alta prevalência 

da infecção pelo KSHV em populações africanas está associada à incidência 

aumentada de sarcoma de Kaposi. Em um estudo de base populacional na Uganda, a 

prevalência de infecção pelo vírus em crianças de oito anos foi de 30% (BUTLER et 

al., 2009). 

Além da questão viral, outros mecanismos podem estar associados ao 

desenvolvimento de câncer em pessoas infectadas pelo HIV. A exposição precoce à 
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terapia antirretroviral poderia estar relacionada à carcinogênese, uma vez que os 

inibidores de transcriptase reversa nucleosídicos, como a zidovudina, se ligam ao 

núcleo celular. Entretanto, os estudos que acompanharam crianças não infectadas, 

mas com exposição perinatal ao HIV não encontraram incidência de câncer diferente 

daquela observada na população geral (IVY et al., 2015; HANKIN et al., 2007; 

BENHAMMOU et al., 2008). 

Na população adulta infectada pelo HIV, em adição aos linfomas e ao 

sarcoma de Kaposi, observa-se incidência elevada para cânceres relacionados a 

outros vírus, principalmente ao HPV, como o câncer anal, de vulva e vagina e de 

cabeça e pescoço. Cânceres relacionados ao estilo de vida, especialmente o 

tabagismo, como o câncer de pulmão, também ocorrem em maior frequência nessa 

população (SHIELS et al., 2009). Esses cânceres não acometem adolescentes com 

HIV/Aids, pois é provável que o tempo de exposição aos fatores de risco não seja 

suficiente.  

 

5.3. SOBREVIDA 

 

Neste estudo, cerca de 50% dos pacientes com Aids vieram a óbito cinco anos 

após o diagnóstico de câncer, sendo que os óbitos se concentraram nos dois 

primeiros anos após o diagnóstico. Na análise univariada, nenhuma das variáveis se 

mostrou associada à sobrevida. Entretanto, vale ressaltar que o número reduzido de 

casos pode ter resultado em achados sem significância estatística. 

O risco para óbito entre crianças e adolescentes com Aids foi 5,2 para todos 

os cânceres e 7,6 vezes para os cânceres não definidores de Aids em comparação 



71 
 

 

 

com os controles (sem Aids), revelando diferença importante entre as populações. 

Neste estudo a seleção dos controles para cada caso pareada de acordo com a 

localização do tumor, morfologia, faixa etária e sexo, assegurou a comparabilidade 

dos dados. Alguns estudos apenas descreveram, enquanto outros compararam a 

sobrevida entre populações (com HIV/Aids versus sem HIV/Aids), por meio de 

diferentes estratégias, mas encontrando resultados semelhantes: taxas de sobrevida 

baixas na população infectada pelo HIV.  

No estudo de TUKEI et al. (2011) a sobrevida global aos 24 meses foi 69%. 

Como nesta pesquisa, a maior parte dos óbitos ocorreu nos primeiros dois anos de 

seguimento. Destaca-se que houve perda de seguimento de cerca de 20% dos 

pacientes, dos quais 2/3 não havia iniciado o uso de terapia antirretroviral. Assim, a 

sobrevida apresentada, pode estar superestimada (TUKEI et al., 2011). 

Na África do Sul, STEFAN et al. (2013) compararam a sobrevida após o 

diagnóstico de câncer em duas coortes de crianças e adolescentes: a primeira com 

HIV/Aids e a segunda sem. A sobrevida no primeiro grupo foi 47,6% versus 56,8% 

no segundo, significativamente inferior. É importante ressaltar que o perfil de 

incidência de câncer entre os grupos foi heterogêneo: entre crianças infectadas pelo 

vírus, o sarcoma de Kaposi e o linfoma de Burkitt foram as neoplasias mais 

frequentes. Por outro lado, na população sem HIV, as leucemias e os tumores 

cerebrais foram os tipos predominantes (STEFAN et al., 2013). 

Existem diversas hipóteses que poderiam ajudar a explicar esse panorama 

desfavorável, no entanto a maior parte das pesquisas concentra-se em países 

desenvolvidos onde o número de crianças acometidas simultaneamente pelo 

HIV/Aids e câncer é reduzido. Assim, os principais achados são voltados 
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principalmente à população adulta, mas podem ajudar a compreender o cenário 

pediátrico (BIGGAR et al., 2005; DAL MASO et al., 2014).  

 Dentre as principais hipóteses para o prognóstico ruim nessa população 

destacam-se a questões relacionadas ao tumor, como formas mais agressivas, 

diagnóstico tardio, falta de protocolos de tratamento específicos para essa população, 

toxicidade ao tratamento ou óbito por outras causas (SUNEJA et al., 2013; STEFAN, 

2014). 

Um dos principais fatores prognósticos em câncer é o estádio clínico ao 

diagnóstico. Estudos em adultos mostraram que, para determinados tipos de câncer, 

os pacientes com HIV/Aids foram diagnosticados com mais frequência com doença 

avançada (SUNEJA et al., 2013; SUNEJA et al., 2014). No estudo de DAVIDSON et 

al. (2014) cerca de 90% dos casos de câncer foram diagnosticados na forma 

avançada (estádios III e IV), e, portanto, 30% dos óbitos ocorreram logo após o 

diagnóstico (DAVIDSON  et al., 2014). Esse diagnóstico tardio, pode ser resultado 

da progressão mais rápida do tumor em pessoas com HIV/Aids mediado, entre outros 

fatores, pela inibição da atividade de genes supressores de tumor (GIANCINTI et al., 

2006). 

Como em pacientes adultos, a falta de protocolos específicos para o 

tratamento de crianças e adolescentes com HIV/Aids e câncer pode ter contribuído 

para esses resultados desfavoráveis. SUNEJA et al. (2015) realizaram, nos Estados 

Unidos, pesquisa com oncologistas envolvidos no cuidado de pacientes com 

HIV/Aids para capturar a percepção deles sobre o tratamento de câncer nessa 

população. Esses profissionais consideraram que as recomendações específicas 

disponíveis eram insuficientes para guiar o tratamento em pessoas com HIV/Aids. 
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Medo de que o tratamento oncológico seja tóxico e também menos efetivo nessa 

população, foram crenças frequentemente mencionadas pelos oncologistas (SUNEJA 

et al., 2015). 

A falta de estudos clínicos controlados incluindo pessoas com HIV/Aids é 

uma das explicações para a ausência de recomendações para essa população. A 

infecção pelo HIV é frequente critério de exclusão para esse tipo de estudo, mas a 

exclusão desses pacientes limita a generalização dos tratamentos (PERSAD et al., 

2008).  

No estudo de STEFAN et al. (2013), 11,9% das crianças com HIV/Aids e 

câncer foram a óbito como resultado da toxicidade ao tratamento. Em crianças não 

infectadas a ocorrência de toxicidade foi rara, afetando apenas 0,2% (STEFAN et al., 

2013). Alguns antirretrovirais frequentemente utilizados no tratamento da infecção 

pelo HIV podem interagir com agentes quimioterápicos, aumentando a toxicidade. 

Certos inibidores de protease e inibidores de transcriptase não nucleosídeos modulam 

o sistema do citocromo P450, afetando o metabolismo de drogas antineoplásicas de 

duas principais formas: diminuindo sua função ou favorecendo seu acúmulo e 

consequente toxicidade (MOUNIER et al., 2009). 

Por fim, óbitos por outras causas podem ter contribuído para a sobrevida 

desfavorável de pacientes pediátricos com HIV/Aids (STEFAN, 2014). No estudo de 

DAVIDSON et al. (2014) as infecções figuraram entre as principais causas de óbito 

não diretamente relacionadas ao câncer (DAVIDSON et al., 2014).  
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5.4. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS CASOS 

  

 Devido à ausência de estimativas da população com Aids por distrito as 

análises do presente estudo apresentam caráter exclusivamente descritivo. De forma 

geral, a distribuição geográfica dos casos de câncer em crianças e adolescentes com 

Aids apresenta semelhança àquela observada para as notificações de casos de Aids 

em menores de 13 anos.     

Quando analisados segundo o modo de transmissão, notam-se dois padrões de 

distribuição: periférico e central. Os casos que se concentram nos distritos mais 

periféricos são resultado de transmissão vertical, seguindo o padrão de distribuição 

dos casos de Aids notificados em menores de 13 anos. Essa distribuição por sua vez 

pode estar associada a questões de renda e vulnerabilidade social. Estudos prévios 

revelaram vulnerabilidade à transmissão vertical entre gestantes de baixa renda 

(SANTOS et al., 2010; VIEIRA et al., 2011). 

Considerando apenas os casos de transmissão homossexual, há concentração 

na região central do Município, mais precisamente na Subprefeitura Sé. De acordo 

com os dados da SMS-SP, no ano de 2005, a taxa de detecção de Aids entre 

pacientes com 13 anos ou mais foi de 83,6 casos por 100.000 habitantes, a mais alta 

dentre todas as subprefeituras (SMS-SP, 2015). Entre 1980 e 2011, essa 

subprefeitura também apresentou a maior proporção (aproximadamente 40%) de 

casos cujo modo de transmissão foi o homossexual (SMS-SP, 2012), corroborando 

os achados do presente estudo. Outras evidências que suportam os achados do 

presente estudo são provenientes do estudo SampaCentro que analisou a prevalência 

de infecção pelo HIV entre gays, travestis e homens que fazem sexo com homens 
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frequentadores de espaços de encontro social nos distritos da Consolação e 

República. Verificou-se que 6,4% dos entrevistados com idades entre 18 e 24 anos 

apresentavam sorologia positiva para o HIV (VERAS et al., 2015). 

 Também é necessário destacar que os casos de transmissão horizontal na 

população jovem podem estar associados a situações de vulnerabilidade social, 

incluindo situação de rua e prostituição. Os dados do “Censo e contagem de crianças 

e adolescentes em situação de rua na Cidade de São Paulo” revelaram que 41,5% 

dessa população está localizada nos distritos Sé e República, pertencentes à 

subprefeitura da Sé (FIPE, 2007). 

 

5.5. LIMITAÇÕES 

 

 O presente estudo possui limitações inerentes ao delineamento utilizado. O 

processo de linkage probabilístico não é livre de erro, mas foram tomadas precauções 

para minimizar possíveis vieses. Destaca-se a utilização de um processo em quatro 

etapas, com inspeção manual para a identificação do maior número possível de pares 

verdadeiros (melhorar a sensibilidade) e ao mesmo tempo exclusão dos pares não 

verdadeiros (melhorar a especificidade). O relacionamento com outras bases de 

dados já faz parte da rotina do RCBP-SP. Como mencionado anteriormente, as bases 

do RCBP-SP e do PRO-AIM são relacionadas, anualmente, e essa experiência 

contribuiu para o desenvolvimento da estratégia utilizada pelo presente estudo. 

 Como a série histórica do RCBP-SP inicia-se em 1997, este estudo não pode 

avaliar a incidência de câncer em pessoas com Aids no período pré-HAART.  
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Outra questão é que, apesar de o Município de São Paulo registrar os casos de 

infecção pelo HIV (sem Aids) no SINAN, a notificação era voluntária, portanto 

imprecisa, até junho de 2014 quando se tornou nacionalmente obrigatória com a 

publicação da portaria 1.271. Por isso, as análises do presente estudo restringem-se 

aos casos de Aids.  

 A fragmentação do atual sistema de notificação e gerenciamento da atenção à 

Aids restringiu a complexidade das análises. Como descrito anteriormente nos 

métodos, a notificação dos casos de Aids é feita no SINAN, mas existem outros 

sistemas operantes: Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM), 

Sistema de Controle de Exames Laboratoriais de CD4/CD8 e Carga Viral (SISCEL) 

e o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM). O SICLOM armazena as 

informações sobre a dispensação dos medicamentos antirretrovirais e o SISCEL, 

como o nome denota, os resultados dos exames laboratoriais de contagem de células 

CD4+ e de carga viral. Se houvesse um único sistema com essas informações 

consolidadas, seria possível conduzir análises levando em conta a terapia 

antirretroviral utilizada, o grau de imunossupressão do paciente antes, durante e após 

o diagnóstico de câncer. Futuros estudos podem utilizar a base de dados resultante da 

presente pesquisa relacionando-a com as fontes de dados citadas anteriormente.  

Por fim, vale destacar que o número reduzido de casos restringiu as análises. 

É provável que alguns resultados não tenham alcançado significância estatística por 

conta disso. Entretanto, isso já era algo esperado, considerando o tamanho da 

população pediátrica com Aids no Município de São Paulo, resultado de estratégias 

de controle da transmissão vertical e do acesso universal à terapia antirretroviral. 
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5.6. PONTOS FORTES 

 

 Por outro lado, no Brasil e em toda América Latina, é um estudo pioneiro, 

pois não há relato de estudos anteriores utilizando esse método para descrever a 

epidemiologia do câncer nessa população. Além disso, São Paulo é o município que 

concentra maior número de casos de Aids no território nacional e possui a maior 

população coberta por um mesmo RCBP. Este estudo analisou mais de 30.000 

pessoas-tempo com Aids e uma longa série histórica (16 anos). 

 Por ter utilizado duas bases de dados populacionais e um processo de linkage 

probabilístico adequado, este estudo possui boa validade externa. 

 

5.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo descreveu os principais aspectos da epidemiologia do 

câncer em crianças e adolescentes com Aids. Os achados apresentados podem dar 

subsídio para a avaliação e o desenvolvimento de políticas de saúde voltadas à 

população com HIV/Aids no Município de São Paulo. Apesar de não apresentar, em 

números absolutos uma grande magnitude, reflexo direto do sucesso de políticas de 

controle da transmissão vertical do HIV, a incidência de câncer nessa população é 

significativamente alta. Além disso, o risco de desenvolver câncer é expressivamente 

superior, e o prognóstico para aqueles diagnosticados com câncer é desfavorável. 

 Faz-se necessário o desenvolvimento de protocolos de diagnóstico e 

tratamento específicos para essa população, beneficiando tanto os pacientes, quanto 

os profissionais que os tratam. O diagnóstico precoce da infecção pelo HIV e o início 
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imediato da terapia antirretroviral, independente da contagem de células CD4, 

disponível desde o final de 2013, são elementos fundamentais na prevenção e manejo 

do câncer.   
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6. CONCLUSÕES 

 

1. A taxa de incidência ajustada por idade de câncer em crianças em 

adolescentes com Aids no período de 1997 a 2012 foi 1.461,3 casos/milhão. 

Os cânceres mais incidentes nessa população foram o linfoma não Hodgkin 

(50,0%), o linfoma de Hodgkin (25,0%) e o sarcoma de Kaposi (12,5%). 

 

2. A incidência dos cânceres definidores de Aids apresentou queda significativa 

(APC= -17,0; IC 95%= -24,3; -8,9), mas esta permaneceu estável para os 

câncer não definidores de Aids. 

 

3. Crianças e adolescentes com Aids têm risco maior para o desenvolvimento de 

câncer quando comparadas à população geral (RIP= 3,9; IC 95%= 2,6; 5,8).  

 

4. A probabilidade acumulada de sobrevida após cinco anos foi de 56,3% em 

crianças e adolescentes com Aids versus 87,5% na população geral, com risco 

aumentado para o óbito (HR= 5,2; IC 95%= 2,0; 13,6). 

 

5. Houve concentração de casos de câncer em crianças e adolescentes com Aids 

residentes em distritos com menor nível socioeconômico.  
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Anexo 1 - Ficha de coleta do Registro de Câncer de Base Populacional do Município 

de São Paulo 
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Anexo 2 - Classificação Internacional do Câncer na Infância - terceira edição 

Grupo de diagnóstico Códigos da CID-O-3 

Morfologia Topografia 

I. Leucemias, doenças 

mieloproliferativas e doenças 

mielodisplásicas    

  

a. Leucemias linfoides 9820, 9823, 9826, 9827, 9831-

9837, 9940, 9948 

 

b. Leucemias mielóides agudas 

(Leucemias não linfocíticas 

agudas) 

9840, 9861, 9866, 9867, 9870-

9874,  9891, 9895-9897, 9910, 

9920, 9931 

 

c. Doenças crônicas 

mieloproliferativas 

9863, 9875, 9876, 9950, 9960-9964  

d. Síndrome mielodisplásica e 

outras doenças mieloproliferativas  

9945, 9946, 9975, 9980, 9982-

9987, 9989 

 

e. Leucemias especificadas e 

outras não especificadas  

9800, 9801, 9805, 9860, 9930  

II. Linfomas e neoplasias 

reticuloendoteliais 

  

a. Linfomas de Hodgkin (Doença 

de Hodgkin) 

9650-9655, 9659, 9661-9665, 9667   

b. Linfomas não-Hodgkin (exceto 

linfoma de Burkitt)  

9591, 9670, 9671, 9673, 9675, 

9678-9680, 9684, 9689-9691, 9695, 

9698-9702, 9705, 9708, 9709, 

9714, 9716-9719, 9727-9729, 9731-

9734, 9760-9762, 9764-9769, 9970  

 

c. Linfoma de Burkitt 9687  

d. Miscelânea de neoplasias 

linforeticulares 

9740-9742, 9750, 9754-9758  

 

 

e. Linfomas não especificados  9590, 9596  

III. SNC e miscelânea de 

neoplasias intracranianas e 

intra-espinhais  

  

a. Ependimomas e tumor do plexo 

coroide (Ependimomas)  

9383, 9390-9394a  

b. Astrocitomas 9380a 

9384, 9400-9411, 9420, 9421-9424, 

9440-9442a 

C72.3 

c. Tumores embrionários 

intracranianos e intra-espinhais 

(Tumores neuroectodérmicos 

primitivos)  

9470-9474, 9480, 9508a  

9501-9504a  

 

C70.0-C72.9  

 

d. Outros gliomas 9380a 

 

 

 

9381, 9382, 9430, 9444, 9450, 

9451, 9460a 

C70.0-C72.2, 

C72.4-C72.9,    

C75.1, C75.3 

e. Outras neoplasias intracranianas 8270, 8281, 8300, 9350-9352,  
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e intra-espinhais especificadas  9360-9362, 9412, 9413, 9492, 

9493, 9505-9507, 9530-9539, 

9582a   

f. Neoplasias intracranianas e 

intra-espinhais não especificadas 

8000-8005a C70.0-C72.9, 

C75.1-C75.3 

IV. Neuroblastoma e outros  

tumores  de  células  nervosas   

periféricas (Tumores do sistema 

nervoso simpático)  

  

a. Neuroblastoma e 

ganglioneuroblastoma 

9490, 9500  

b. Outros tumores de células 

nervosas periféricas (Outros 

tumores do sistema nervoso 

simpático) 

8680-8683, 8690-8693, 8700, 9520-

9523,  

9501-9504  

 

 

C00.0-C69.9, 

C73.9-C76.8,  

C80.9  

V. Retinoblastoma 9510-9514  

VI. Tumores renais   

a. Nefroblastoma e outros tumores 

renais não epiteliais (Tumor de 

Wilms, tumor rabdóide e sarcoma 

de células claras) 

8959, 8960, 8964-8967  

8963, 9364 

 

C64.9 

b. Carcinomas renais 8010-8041, 8050-8075, 8082,  

8120-8122, 8130-8141, 8143, 8155,  

8190-8201, 8210, 8211,  8221-

8231, 8240, 8241, 8244-8246, 

8260-8263, 8290, 8310,  8320, 

8323, 8401, 8430, 8440, 8480-

8490, 8504, 8510,8550,  

8560-8576 

C64.9 

c. Tumores renais malignos não 

especificados 

8000-8005 C64.9 

VII. Tumores Hepáticos   

a. Hepatoblastoma 8970  

b. Hepatocarcinoma 8010-8041, 8050-8075, 8082,   

8120-8122, 8140, 8141, 8143,  

8155, 8190-8201, 8210, 8211,  

8230, 8231, 8240, 8241, 8244-

8246, 8260-8264, 8310, 8320, 

8323, 8401, 8430, 8440, 8480-

8490, 8504, 8510, 8550, 8560-85 

76 

8160-8180 

C22.0, C22.1 

c. Tumores hepáticos malignos 

não especificados 

8000-8005 C22.0, C22.1 

VIII. Tumores ósseos malignos   

a. Osteossarcomas 9180-9187, 9191-9195, 9200 C40.0-C41.9, 

C76.0-C76.8, 

    C80.9 

b. Condrossarcomas 9210, 9220, 9240 C40.0-C41.9, 

C76.0-C76.8, 
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    C80.9 

c. Tumor de Ewing e sarcomas 

ósseos relacionados (Sarcoma de 

Ewing) 

9260 

 

 

9363-9365 

C40.0-C41.9, 

C76.0-C76.8,  

    C80.9 

C40.0-C41.9 

d. Outros tumores ósseos malignos 

especificados 

8810, 8811, 8823, 8830 

8812, 9250, 9261, 9262, 9270-

9275, 9280-9282, 9290, 

9300-9302, 9310-9312, 9320-9322, 

9330, 9340-9342, 

9370-9372 

C40.0-C41.9 

e. Tumores ósseos malignos não 

especificados 

8000-8005, 8800, 8801, 8803-8805 C40.0-C41.9 

IX. Tecidos moles e outros 

sarcomas extra-ósseos 

(Sarcomas de partes moles) 

  

a. Rabdomiosarcomas 

(Rabdomiossarcoma e sarcoma 

embrionário) 

8900-8905, 8910, 8912, 8920, 8991  

b. Fibrossarcomas, tumores da 

bainha do nervo periférico e outras 

neoplasias fibromatosas 

(Fibrossarcomas, 

neurofibrossarcomas e outras 

neoplasias fibromatosas) 

8810, 8811, 8813-8815, 8821, 

8823, 8834-8835 

 

 

8820, 8822, 8824-8827, 9150, 

9160, 9491, 9540-9571, 9580 

C00.0-C39.9, 

C44.0-C76.8, 

C80.9 

c. Sarcoma de Kaposi 9140  

d. Outros sarcomas de tecidos 

moles especificados (Outros 

sarcomas de partes moles 

especificados) 

8587, 8710-8713, 8806, 8831-8833, 

8836, 8840-8842, 

8850-8858, 8860-8862, 8870, 8880, 

8881, 8890-8898, 

8921, 8982, 8990, 9040-9044, 

9120-9125, 9130-9133, 

9135, 9136, 9141,9142, 9161, 

9170-9175, 9231, 9251, 

9252, 9373, 9581 

 

8830 

 

 

8963 

 

 

9180, 9210, 9220, 9240 

9260 

 

 

 

 

9365 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C00.0-C39.9, 

C44.0-C76.8, 

C80.9 

C00.0-C39.9, 

C44.0-C76.8, 

C80.9 

C49.0-C49.9 

C00.0-C39.9, 

C47.0-C63.9, 

C65.9-C69.9, 

C73.9-C76.8, 

C80.9 

C00.0-C39.9, 

C47.0-C63.9, 

C65.9-C76.8, 
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C80.9 

e. Sarcomas de tecidos moles não 

especificados (Sarcomas de partes 

moles não especificados) 

8800-8805 C00.0-C39.9, 

C44.0-C76.8, 

C80.9 

X. Tumores de células 

germinativas, tumores 

trofoblásticos, e neoplasias 

gonadais (Neoplasias de células 

germinativas, trofoblásticas, e 

outras gonadais) 

  

a. Tumores de células 

germinativas intracranianos e 

intra-espinhais 

9060-9065, 9070-9072, 9080-9085, 

9100, 9101a 

C70.0-C72.9, 

C75.1-C75.3 

b. Tumores malignos de células 

germinativas extracranianas e 

extragonadais (Outros tumores de 

células germinativas não gonadais 

e tumores de células germinativas 

não gonadais não especificados) 

9060-9065, 9070-9072, 9080-9085, 

9100-9105 

C00.0-C55.9, 

C57.0-C61.9, 

C63.0-C69.9, 

C73.9-C75.0, 

C75.4-C76.8, 

C80.9 

c. Tumores malignos de células 

germinativas gonadais 

9060-9065, 9070-9073, 9080-9085, 

9090, 9091, 9100, 9101 

C56.9, C62.0-

C62.9 

d. Carcinomas gonadais 8010-8041, 8050-8075, 8082, 8120-

8122, 8130-8141, 

8143, 8190-8201, 8210, 8211, 

8221-8241, 8244-8246, 

8260-8263, 8290, 8310, 8313, 

8320, 8323, 8380-8384, 

8430, 8440, 8480-8490, 8504, 

8510, 8550, 8560-8573, 

9000, 9014, 9015 

C56.9, C62.0-

C62.9 

e. Outros tumores gonadais 

malignos e tumores gonadais não 

especificados 

8590-8671 

8000-8005 

 

C56.9, C62.0-

C62.9 

XI. Outros neoplasmas malignos 

epiteliais e outros melanomas 

malignos (Carcinomas e outras 

neoplasias malignas epiteliais) 

  

a. Carcinoma de córtex adrenal 8370-8375  

b. Carcinoma de tireóide 8010-8041, 8050-8075, 8082, 8120-

8122, 8130-8141, 

8190, 8200, 8201, 8211, 8230, 

8231, 8244-8246, 

8260-8263, 8290, 8310, 8320, 

8323, 8430, 8440, 8480, 

8481, 8510, 8560-8573 

8330-8337, 8340-8347, 8350 

C73.9 

c. Carcinoma de nasofaringe 8010-8041, 8050-8075, 8082, 8083, 

8120-8122, 8130- 

8141, 8190, 8200, 8201, 8211, 

8230, 8231, 8244-8246, 

8260-8263, 8290, 8310, 8320, 

C11.0-C11.9 
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8323, 8430, 8440, 8480, 

8481, 8500-8576 

d. Melanoma maligno 8720-8780, 8790  

e. Carcinomas de pele 8010-8041, 8050-8075, 8078, 8082, 

8090-8110, 8140, 

8143, 8147, 8190, 8200, 8240, 

8246, 8247, 8260, 8310, 

8320, 8323, 8390-8420, 8430, 

8480, 8542, 8560, 8570- 

8573, 8940, 8941 

C44.0-C44.9 

f. Outros carcinomas e carcinomas 

não especificados 

8010-8084, 8120-8157, 8190-8264, 

8290, 8310, 8313- 

8315, 8320-8325, 8360, 8380-8384, 

8430-8440, 

8452-8454, 8480-8586, 8588-8589, 

8940, 8941, 8983, 

9000, 9010-9016, 9020, 9030 

C00.0-C10.9, 

C12.9- C21.8, 

C23.9-C39.9, 

C48.0-C48.8, 

C50.0-C55.9, 

C57.0-C61.9, 

C63.0-C63.9, 

C65.9-C72.9, 

C75.0-C76.8, 

C80.9 

XII. Outras neoplasias malignas 

e não especificadas 

  

a. Outros tumores malignos 

especificados 

8930-8936, 8950, 8951, 8971-8981, 

9050-9055, 9110 

9363 

 

 

C00.0-C39.9, 

C47.0-C75.9 

b. Outros tumores malignos não 

especificados 

8000-8005 C00.0-C21.8, 

C23.9-C39.9, 

C42.0-C55.9, 

C57.0-C61.9, 

C63.0-C63.9, 

C65.9-C69.9, 

C73.9-C75.0, 

C75.4-C80.9 
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Anexo 3 - Ficha de notificação de casos de Aids (pacientes menores que 13 anos) 
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Anexo 4 - Ficha de notificação de casos de Aids (pacientes com 13 anos ou mais) 
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Anexo 5 - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde 

Pública 
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Anexo 6 - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal da 

Saúde de São Paulo 
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Currículo lattes do aluno 
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Currículo lattes do orientador 

 


