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RESUMO 

 

O presente estudo descreveu os linfomas associados ao vírus da imunodeficiência humana 

(HIV) e identificou o perfil histológico e imuno-histoquímico predominante, bem como as 

características clínicas gerais da população, estadiamento inicial do linfoma, terapia realizada 

suas complicações e o desfecho do tratamento. A pesquisa foi retrospectiva, tipo série de casos. 

Realizada através da coleta de dados de prontuários médicos nos serviços de arquivo de onco-

hematologia dos seguintes hospitais: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Pernambuco (HC-UFPE), Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), e Hospital Universitário 

Oswaldo Cruz (HUOC). Foram analisados 18 prontuários de pacientes infectados com HIV 

e/ou com aids diagnosticados com linfoma. Foram excluídos aqueles pacientes que não 

apresentaram estudo imuno-histoquímico do linfoma. Os dados foram alocados em tabelas 

próprias, que contemplaram todas as variáveis a serem estudadas. Dos 18 pacientes incluídos 

no estudo, 61,1% eram do sexo masculino, com idade média de 41 anos. Metade dos pacientes 

tiveram seu diagnóstico de infecção pelo HIV posterior ao diagnóstico do linfoma. Quanto ao 

estudo anatomopatológico, os tipos mais frequentes foram o linfoma não Hodgkin de células 

B, somando 8 casos (44,4%), e o Linfoma de Burkitt 5 (27,8%) casos. O estadiamento de Ann 

Arbor com modificações de Cotswolds em 14 (77,7%) pacientes estava entre III e IV. Sintomas 

B estiveram presentes em 11 (61,1%) pacientes, doença Bulky também em 11 (61,1%) 

pacientes, e comprometimento extra linfonodal em metade dos casos. Sobre o tratamento, 

quatro pacientes foram a óbito já na primeira linha de tratamento e dois foram refratários, 

enquanto que seis pacientes tiveram resposta parcial e apenas um obteve resposta completa.  

Entre os pacientes acompanhados na segunda linha de tratamento um foi a óbito. Dentre os que 

seguiram para a terceira linha de tratamento dois foram a óbito, e o único paciente que se 

submeteu ao quarto tratamento também evoluiu para o óbito. Em acordo com a literatura, 

observamos que os pacientes com diagnóstico de linfoma associado ao HIV apresentaram um 

estadiamento clínico inicial avançado, e evoluíram com baixas taxas de resposta à 

quimioterapia o que pode estar relacionado com as frequentes complicações infecciosas 

relacionadas ao tratamento, à não utilização do anticorpo monoclonal anti-CD20 no tratamento, 

ao retardo do diagnóstico, tanto do linfoma como do HIV e às baixas condições de saúde básica 

e de vida da população em estudo, reforçando a necessidade de melhores condições de acesso 

à saúde. 

 

 

Palavras-chave: Linfoma. HIV. Aids. Doença de Hodgkin. Linfoma não Hodgkin 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present study described lymphomas associated with human immunodeficiency virus (HIV) 

and identified the predominant histological and immunohistochemical profile, as well as the 

general clinical characteristics of the population, initial lymphoma staging, therapy performed, 

its complications and treatment outcome. The research was of a retrospective, case series type. 

This was done through the collection of data from medical records in the onco-hematology 

archive services of the following hospitals: Clinical Hospital of the Federal University of 

Pernambuco (HC-UFPE), Pernambuco Cancer Hospital (HCP), and Oswaldo Cruz University 

Hospital (HUOC). The medical records of 18 patients were analyzed who had been infected 

with HIV and/or AIDS and diagnosed with lymphoma. Patients who did not present an 

immunohistochemical study of lymphoma were excluded. The data were allocated to separate 

tables, which included all the variables to be studied. Of the 18 patients included in the study, 

61.1% were male, with a mean age of 41 years. Half of the patients had their diagnosis of HIV 

infection following the diagnosis of lymphoma. As for the anatomical and pathological study, 

the most frequent types were B-cell non-Hodgkin’s lymphoma, adding up to 8 cases (44.4%), 

and Burkitt’s lymphoma, 5 cases (27.8%). The Ann Arbor staging with Cotswolds 

modifications in 14 (77.7%) patients was between III and IV. B symptoms were present in 11 

(61.1%) patients, bulky disease also in 11 (61.1%) patients, and extra-lymph node involvement 

in half of the cases. Concerning treatment, four patients died during the first line of treatment 

and two were refractory, while six patients had partial response and only one had a complete 

response. Among the patients followed in the second-line treatment, one died. Among those 

who went to the third-line treatment, two died, and the only patient who underwent the fourth-

line treatment also died. According to the literature, we observed that patients diagnosed with 

HIV-associated lymphoma presented an advanced initial clinical staging, and evolved with low 

rates of response to chemotherapy which may be related to frequent infectious complications 

related to treatment, non-use of the anti-CD20 monoclonal antibody in the treatment, delayed 

diagnosis of both lymphoma and HIV, and low basic health and life conditions of the study 

population, reinforcing the need for better living conditions and access to health care. 

 

 

Keywords: Lymphoma. HIV. AIDS. Hodgkin Disease. Lymphoma, Non-Hodgkin 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Revisão da Literatura 

 

Indivíduos infectados pelo HIV apresentam uma maior morbimortalidade por câncer, 

sendo atualmente a terceira causa de morte neste grupo, apesar da alta efetividade da terapia 

antirretroviral (TARV) (CABRERA et al., 2012; CESARMAN et al., 2013). Antes da 

disseminação da TARV as neoplasias eram responsáveis por 10% da mortalidade relacionada 

à aids, após a sua implementação na rotina clínica o diagnóstico de câncer é realizado em mais 

de 40% dos pacientes durante o curso da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana 

(HIV), demonstrando uma maior sobrevida desta população após o início da TARV 

(AKANMU, 2006; KAPLAN et al., 2012). 

Desde o início da pandemia da AIDS notou-se relação do HIV com o aparecimento de 

determinados cânceres, notoriamente o sarcoma de Kaposi (SK) e os linfomas (CRUM-

CIANFLONE, 2009; TIRELLI et al., 2000). Antes do advento da TARV foi reportado um risco 

1000 vezes maior para o desenvolvimento de linfomas primários de sistema nervoso central e 

linfomas de Burkitt (LB) em pacientes infectados pelo HIV, assim como 8-30 vezes maior para 

o aparecimento de linfomas de Hodgkin e 60-200 vezes maior para os linfomas não-Hodgkin 

(LNH) nesta população (ALEXANDER et al., 2007; CLIFFORD et al., 2009; ROJAS et al., 

2011). 

Após a introdução da TARV ocorreu uma queda substancial na morbidade e mortalidade 

associada ao HIV, entretanto o impacto no declínio da incidência de Linfomas não-Hodgkin foi 

menor do que o observado para os sarcomas de Kaposi e infecções oportunistas, transformando 

os linfomas nos cânceres mais comuns associados ao HIV nos Estados Unidos (BOHLIUS et 

al., 2009).  

Um estudo conduzido em San Diego associando dados do Centro de Registro de Câncer 

com dados do Centro de Registro de aids mostrou que a incidência dos linfomas de células B 

altamente agressivos assim como dos linfomas imunoblásticos era de 38% do total de linfomas 

não Hodgkin associados com HIV na era pré TARV e diminuiu para 19% após a introdução da 

TARV. Observou também uma diminuição do linfoma primário do sistema nervoso central de 

28% para 17% (DIAMOND et al., 2006). 

Em relação aos linfomas de Hodgkin (LH) alguns estudos levantaram a hipótese de que 

a introdução da TARV estaria contraditoriamente relacionada a um aumento dos casos, visto 
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que este grupo de linfomas parece estar associado a graus mais moderados de imunodeficiência 

(BIGGAR et al., 2006; ENGELS et al., 2008), dado que não foi corroborado por outros autores 

(CLIFFORD et al., 2009; DAL MASO et al., 2009).  

Do ponto de vista clínico os linfomas não-Hodgkin associados ao HIV apresentam-se 

como doença de estadio avançado e envolvimento extranodal comum, sendo os principais sítios 

de acometimento o sistema nervoso central, trato gastrointestinal, medula óssea e fígado. 

Quadro semelhante ocorre também no Linfoma de Hodgkin nesses pacientes, sendo que nos 

LH mais de 70% dos casos apresentam sintomas B (TIRELLI et al., 2000). As características 

imuno-histoquímicas de determinados marcadores antigênicos, além de contribuir para o 

adequado diagnóstico e tratamento preciso, parece ser preditora de prognóstico em se tratando 

de linfomas relacionados à aids (HOFFMAN et al., 2005).  

As neoplasias associadas ao HIV aparentemente são histologicamente semelhantes em 

regiões equatoriais e diferem da Europa e dos Estados Unidos. Uma distinção conhecida é a 

alta associação dos linfomas com herpes vírus oncogênicos, particularmente o vírus Epstein 

Barr (ARAÚJO et al., 2005; SAMPAIO et al., 2007). Entretanto, apesar da alta prevalência da 

infecção pelo HIV no Brasil a literatura é escassa no que se refere à incidência, ao 

comportamento clínico e à sobrevida dos pacientes com linfoma na era pós-TARV (SAMPAIO 

et al., 2007). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2016) até o final de 2015 existiam 36,7 

milhões de pessoas vivendo com HIV em todo o mundo, neste mesmo ano 1,1 milhões de 

pessoas morreram em decorrência da infecção. No Brasil, em 2014 estimavam-se 374.000 

pessoas vivendo com HIV, gerando uma prevalência estimada de 0,4 a 0,7% da população 

brasileira, ainda em 2014 ocorreram 16.000 mortes relacionadas à infecção (UNAIDS BRASIL, 

2015). 

Em Pernambuco, de acordo com o Boletim de DST/AIDS da Secretaria Estadual de 

Saúde de julho de 2014, no período de 2008 a 2013, em média, houve um crescimento de 6% 

de casos novos e uma taxa de incidência de 14,6 por 100.000 habitantes, tendência que pode 

ser melhor observada no gráfico 1. Ainda no estado de Pernambuco, desde 1983 até 2013, 178 

municípios, 96% do total, registraram juntos, 20.334 casos de aids. Apesar de ser observada a 

interiorização, 75% desses concentraram-se na Região Metropolitana do Recife, possivelmente 

pela maior densidade populacional do estado nesta região, como também por contar com uma 

rede de saúde com mais possibilidades de acesso ao diagnóstico de infecção pelo HIV 

(BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DST/AIDS, 2014). 
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Gráfico 1 - Casos de aids e taxa de incidência (p/ 100.000 hab.), segundo sexo e ano de diagnóstico. 

Pernambuco, 1983-2013* 

 

Fonte: SES/SEVS/DGCDA/Sinan/DATASUS/IBGE/Programa Estadual DST/Aids/HIV 

Nota: *Notificações até julho/2014 - dados sujeitos à revisão 

 

Os linfomas compreendem um grupo heterogêneo de neoplasias que se originam no 

tecido linfoide, e em 1986 o Centers for Disease Control and Prevention (CDC) reconheceu os 

linfomas não-Hodgkin como doença definidora de aids (DEEKEN et al., 2012). 

Um estudo epidemiológico de 2010 encontrou o LNH em 53% de todos os cânceres 

como doença definidora de aids. Além disso, o LNH tem sido relatado como a causa mais 

comum de óbito relacionado com câncer em pacientes infectados pelo HIV nos EUA (36% das 

mortes de 1996-2006) (SIMARD; PFEIFFER; ENGELS, 2010).  

A classificação das neoplasias linfóides e do sistema hematopoiético da Organização Mundial 

de Saúde, 2008 é baseada em informações relativas à: morfologia, imuno-histoquímica e 

estudo citogenético para definir os subtipos de linfomas. Na prática diária a morfologia e o o 

estudo imuno-histoquímico são suficientes para o diagnóstico da maioria das neoplasias 

linfoides. No entanto, o estudo citogenético é importante para conhecimento do 

comportamento clínico do tumor na definição de alguns subtipos (SWERDLOW et al., 2008). 

Os linfomas em pacientes infectados pelo HIV são heterogêneos, refletindo vários 

mecanismos patogênicos: estimulação antigênica crônica, anormalidades genéticas, 

desregulação das citoquinas, e o papel do Epstein-Barr vírus (EBV) e do Herpes vírus tipo 8 

(HHV 8) (CARBONE, 2003; CARBONE; GLOGHINI, 2005) apesar de os linfomas EBV 

positivos terem diminuído na era pós TARV (HISHIMA et al., 2006).  

A heterogeneidade na patogênese dos linfomas em pacientes infectados por HIV é 

refletida na variedade dos subtipos morfológicos (GROGG; MILER; DOGAN, 2007). 
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Linfomas relacionados com HIV são consistentemente monoclonais e são 

caracterizados por um número de anormalidades genéticas comuns do MYC e do gene BCL6, 

assim como dos genes supressores tumorais (GAIDANO et al., 1997; VAGHEFI et al., 2006).  

O reconhecimento de uma natureza de proliferação policlonal ou oligoclonal de alguns 

linfomas relacionados com HIV sugere uma linfomagênese em várias etapas. Estimulação das 

células B, hipergamaglobulinemia e linfadenopatia generalizada persistente precedendo o 

desenvolvimento desses linfomas provavelmente reflete o papel da estimulação antigênica 

crônica. Desregulação no painel de citocinas levando a altos níveis séricos de IL6 e IL10 é um 

achado de que os linfomas relacionados a HIV está associado com EBV e HHV8. Epstein-Barr 

vírus é encontrado nas células neoplásicas de aproximadamente 40% dos linfomas relacionados 

a HIV, mas a detecção do EBV varia consideravelmente com o sítio de apresentação e o subtipo 

histológico (CAMILLERI-BROET et al., 1997).  

 

1.2.1 Os linfomas Não-Hodgkin associados ao HIV 

 

1.2.1.1 Epidemiologia 

 

O linfoma não Hodgkin é considerado uma doença definidora de aids, sendo o subtipo 

Linfoma difuso de grandes células B o mais comum (LDGCB) (CESARMAN et al., 2013). O 

Linfoma de Burkitt, notavelmente, apresenta risco bastante elevado em paciente com HIV, 

principalmente quando comparado ao LDGCB (incidência padrão 33,7 vs 17,6, 

respectivamente), visto que, o LB ocorre mesmo em paciente com contagem de CD4 e função 

imune relativamente preservadas (BARTA, 2015).  

Metanálise de Grulich et al. (2007), analisou registro de 444.172 pacientes com HIV e 

verificou risco de desenvolver linfoma entre 23 e 353 vezes maior do que em 

imunocompetentes, revisão esta que incluiu pacientes em uso de TARV.  

Nos últimos anos, o linfoma não-hodgkin tornou-se uma das neoplasias definidoras de 

AIDS mais frequentes nos Estado Unidos (BOHLIUS et al., 2009), aparecendo também em 

crescimento em alguns países da África, como Nigéria e Uganda (BROWER, 2011).  

No Brasil há um número limitado de estudos sobre neoplasias associadas à aids 

(SAMPAIO et al., 2007). Em 2000 foi publicado um estudo que analisou causas de morte 

relacionadas à aids em São Paulo no ano de 1998, sendo que os linfomas não-Hodgkin e outras 

neoplasias definidoras de aids somaram 2,6% dos casos (SANTO; PINHEIRO; JORDANI, 

2000). Ressalta-se que neste período o acesso universal à TARV ainda estava em 
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implementação, o que explica as altas taxas de mortalidade referentes a doenças oportunistas 

encontradas nesta pesquisa. Em 2005 um grupo do Estado da Bahia comparando os anos de 

1993-1994 com 2001-2002, reportou tendência decrescente nos casos de Sarcoma de Kaposi e 

linfomas primários de Sistema Nervoso Central, mas estabilidade na incidência de linfomas 

não-Hodgkin (MARTINS NETTO, 2005).  

Fink et al. (2011) publicaram resultados de estudo sobre malignidades em pacientes com 

HIV das Américas Central e do Sul e do Caribe, no qual houve participação de um centro no 

Rio de Janeiro. O estudo demonstrou que a neoplasia definidora de aids mais comum no Rio de 

Janeiro foi o linfoma não-Hodgkin, superando o Sarcoma de Kaposi, diferentemente dos outros 

centros participantes. 

Entre os fatores de risco já estabelecidos, a progressão da imunodeficiência e a carga 

viral elevada são importantes uma vez que denotam a disfunção do sistema imune. Patel et al. 

(2008) demonstraram relação do baixo nível de CD4 com aumento no risco de Linfomas não-

Hodgkin e Sarcoma de Kaposi, além de alguns tumores sólidos. Biggar et al. (2007), em estudo 

que envolveu 325.516 pessoas com tumores relacionados à aids, mostraram que a cada declínio 

de 50 células CD4/microL, o risco de surgimento de linfomas primários de sistema nervoso 

central aumenta 1,85 vezes (HR = 1.85, 95% CI = 1.58 to 2.16), e 1,12 vezes para linfomas 

difusos de células B (HR = 1.12, 95% CI = 1.04 to 1.20), mas não tem relação com os linfomas 

de Burkitt (HR = 0.93,95% CI = 0.81 to 1.06), sendo este último tumor mais frequente em 

pacientes mais jovens e com contagens de CD4 tipicamente acima de 200 células/microL. Em 

relação à carga viral, o risco aumenta significativamente em pacientes com > 100.000 cópias 

de RNA do HIV/ml, sendo esse efeito de maior importância para o linfoma de Burkitt e 

existente em outros subtipos, exceto para o linfoma primário de sistema nervoso central 

(ZOUFALY, 2009). 

Terapia antirretroviral é associada a um declínio na incidência de linfomas não-Hodgkin 

sendo esse efeito mais evidente em relação aos linfomas primários de sistema nervoso central. 

Apesar do decréscimo na carga viral poder ser parcialmente responsável, o resultado mais 

importante da TARV é a redução da proporção de pacientes com CD4 baixo ou história de nadir 

baixo (POLESEL et al., 2008). 

 

 

 

 



18 

 

1.2.1.2 Patogênese 

 

A patogênese dos linfomas não-Hodgkin relacionados à aids ainda é pouco 

compreendida, mas a desregulação imune culminando com a perda de controle de outros vírus 

como o EBV certamente aplica-se como um fator importante. A elevada frequência de células 

B infectadas pelo EBV em pacientes com aids, independente de doença linfoproliferativa, deve-

se em parte à deficiência de células T e o risco de desenvolver linfoma correlaciona-se à queda 

dos linfócitos T CD8+ EBV- específicos. A imunossupressão e a infecção pelo EBV favorecem 

a expansão de clones de linfócitos B permitindo que os clones que sofreram alterações em 

oncogenes ou genes supressores tumorais se proliferem. Uma vez instalado o processo 

neoplásico, a infecção pelo EBV tem pouco ou nenhum efeito sobre a manutenção da doença 

(PIRIOU et al., 2005).  

A frequência da positividade do EBV varia de acordo com o subtipo de linfoma e 

localização geográfica. Aproximadamente 40% dos linfomas Burkitt e 80% dos difusos e 

imunoblásticos são EBV positivos nos pacientes imunodeficientes. O EBV também é 

encontrado na maioria dos casos de linfomas efusionais primários (LEP), mas nesse grupo a 

infecção pelo herpes vírus tipo 8 é de importância primária, sendo que 100% dos casos de LEP 

são HHV8 positivos (KILLEBREW; SHIRAMIZU, 2004). Setenta e quatro por cento dos 

linfomas plasmablásticos relacionados à aids são EBV positivos (CASTILLO; 

PANTANOWITZ; DEZUBE, 2008), assim como a maioria dos linfomas primários de sistema 

nervoso central (GUTERMAN; HAIR; MORGELLO, 1996). No Brasil, estudo de Botucatu de 

1996 demonstrou prevalência de 55% de EBV em linfomas não-Hodgkin associados ao HIV 

(BACCHI et al., 1996). Em 2005, um grupo no Estado da Bahia relatou frequência mais alta de 

linfomas associados ao EBV em pacientes pediátricos e em pacientes com aids em comparação 

aos imunocompetentes (ARAÚJO et al., 2005). Posteriormente, novamente na Bahia, foi 

demonstrado linfoma de Burkitt associado ao HIV e EBV-relacionado em 71% dos casos, 

semelhante à frequência reportada na África (QUEIROGA et al., 2008). 

Todavia, cerca de metade dos casos não está ligado a vírus oncogênicos. Nestes casos é 

proposto que o estímulo antigênico crônico do próprio HIV gera à expansão B oligoclonal e, 

dado à perda do controle das células T sobre os linfócitos B, essa proliferação tem maior risco 

de sofrer mutações somáticas que proporcionam transformação e crescimento de clones B 

(GRULICH et al., 2000; KILLEBREW; SHIRAMIZU, 2004).  

Diferenças genotípicas são conhecidas em relação aos linfomas em imunocompetentes, 

embora a explicação das peculiaridades nos pacientes com aids ainda seja obscura. A expressão 
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de BCL2 é incomum nos pacientes com aids e linfomas difusos de grandes células e as mutações 

resultando em desregulação do proto-oncogene BCL-6 está presente em mais de 70% dos casos 

de linfomas relacionados à aids, porém só em 20% dos casos com histologia de difuso de 

grandes células B (GAIDANO et al., 1994). Hoffman et al. (2005) publicaram um artigo que 

correlaciona perfil imuno-histoquímico com prognóstico dos linfomas relacionados à aids. A 

expressão de CD10 e CD20 está associada com maior sobrevida global, ao passo que a 

expressão de CD 138/syndecan1 com pior sobrevida livre de doença, assim como casos com 

perfil relacionado à origem pós-centro germinativo (BCL6 e CD10 negativos e MUM1/IRF4 

e/ou CD138/syndecan1 positivos) quando comparados com casos originados no centro 

germinativo (HOFFMAN et al., 2005). 

Entre outros fatores de risco, destacam-se a idade avançada, homens que fazem sexo 

com homens (BOHLIUS et al., 2009; POLESEL et al., 2008) e diagnóstico prévio de Sarcoma 

de Kaposi (BOHLIUS et al., 2009); fatores genéticos como a deleção do CCR5-∆32, que reflete 

evolução favorável do HIV, parece reduzir o risco de linfoma em cerca de 3 vezes (DEAN, 

1999; KILLEBREW; SHIRAMIZU, 2004), e disfunção de células B com elevação de 

marcadores de ativação celular (imunoglobulinas totais, cadeias leves séricas e CD30 solúvel) 

que parece ser preditora do desenvolvimento de linfomas não-Hodgkin particularmente em 

pacientes com contagem de CD4 relativamente preservada (SIMARD; PFEIFFER; ENGELS, 

2010; KILLEBREW; SHIRAMIZU, 2004). 

 

1.2.1.3 Classificação 

 

De acordo com os subtipos, pode-se dividir em três categorias: linfomas sistêmicos 

(nodal e extranodal), que representam a maioria dos casos e podem ser classificados de acordo 

com a Organização Mundial de Saúde/WHO 2008 (SWERDLOW et al., 2008); linfomas 

primários de sistema nervoso central (cerca de 15% dos casos) e linfomas cavitários/primários 

efusionais (aproximadamente 3% dos casos). Classificação OMS de neoplasias linfóides 

associadas ao HIV: 
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Figura 1 - Classificação dos linfomas pela WHO 2008. 

Linfomas que ocorrem também em imunocompetentes 

 Burkitt e Burkitt-like 

 Linfomas difusos de grandes células B  

- centroblástico  

- imunoblástico (inclui linfoma primário de sistema nervoso central) 

 Linfoma MALT (mucosa-associated lymphoid tissue) extranodal (Raro) 

 Linfoma T periférico (Raro) 

 Linfoma de Hodgkin clássico 

Linfomas que ocorrem mais especificamente em pacientes HIV positivos 

 Linfoma efusional primário 

 Linfoma plasmablástico de cavidade oral 

Linfomas que também ocorrem em outros estados de imunodeficiências 

 Linfoma B polimórfico (doença linfoproliferativa pós-transplante-like) 

Fonte: Adaptada e modificada de Raphael et al. (2001). 

 

1.2.1.4 Características clínicas 

 

A maioria dos pacientes apresenta-se com doença em estádios clínicos avançados, com 

sintomas B (febre > 38º C, sudorese noturna, perda involuntária de 10% ou mais do peso 

corporal em até 6 meses) descritos em 82% dos casos (LEVINE, 1992), sendo importante o 

diagnóstico diferencial com infecções oportunistas, presença de massa bulky, alto índice de 

proliferação celular e desidrogenase láctica (DHL) frequentemente elevada.  

Estes linfomas apresentam uma marcada propensão a envolver sítios extranodais, em 

particular o trato gastrointestinal, sistema nervoso central, fígado e medula óssea. O sangue 

periférico raramente está envolvido exceto em casos ocasionais de linfoma de burkitt que se 

apresenta com leucemia aguda. Menos usualmente sítios como cavidade oral, mandíbula e 

cavidades corporais estão envolvidos. Muitos outros sítios extranodais como exemplo pulmão, 

pele, testículos, coração e tórax podem estar envolvidos. Linfonodos estão acometidos em cerca 

de 1/3 dos pacientes no momento do diagnóstico (BÖHM; SCHAEFER, 2002), mas desde a 

introdução da TARV, o envolvimento nodal ocorre em metade dos casos (HISHIMA et al., 

2006). 

O LDGCB mais frequentemente ocorre no contexto de pacientes com longo período de 

infecção pelo HIV e está associado com um número mais elevado de infecções oportunistas e 

baixas contagens de linfócitos T CD4+. Em contraste, o LB ocorre em pacientes menos 

imunodeficientes, com um curto intervalo entre o diagnóstico do HIV e o surgimento do 

linfoma, e valores significativamente mais altos de linfócitos T CD4+ (BESSON et al., 2001; 

CARBONE, 1997). 
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O estadiamento dos linfomas não-Hodgkin relacionados à aids segue o sistema de Ann 

Arbor com modificação de Cotswolds, da mesma forma que os linfomas em pacientes 

imunocompetentes. Esse sistema foca o número de sítios tumorais (nodais e extranodais), o 

local de acometimento da neoplasia e a presença ou ausência de sintomas B (CARBONE et al., 

1971; LISTER et al., 1989). 

 

Figura 2 - Estadiamento de Ann Arbor com modificação de Cotswolds. 

Estadio I Envolvimento de um único linfonodo (I) ou um único sítio extralinfático ou órgão 

(IE)  

Estadio II Envolvimento de dois ou mais linfonodos ou estruturas linfáticas do mesmo lado 

do diafragma (II) ou com envolvimento limitado e contíguo de órgão ou tecido 

extralinfático (IIE) 

Estadio III Envolvimento de linfonodos dos dois lados do diafragma (III) que pode incluir o 

baço (IIIS) ou com envolvimento limitado e contíguo de órgão ou tecido 

extralinfático (IIIE) ou ambos (IIIES) 

Estadio IV Doença difusa com focos de envolvimento disseminados para um ou mais órgãos 

ou tecidos extralinfáticos com ou sem envolvimento linfóide associado 

Fonte: Lister et al. (1989) 

Nota: *Todos os estadios podem ser subdivididos em A ou B dependendo da presença ou ausência, 

respectivamente, de sintomas B. Um sítio único de envolvimento extranodal deve ser classificado como IE e não 

como IV. 

 

O envolvimento da medula óssea é descrito em 25% dos pacientes ao diagnóstico e é 

mais comum em pacientes com plaquetas abaixo de 100.000/ml e com DHL aumentada, bem 

como correlaciona-se positivamente com a presença de sintomas B. É descrito também maior 

tendência a envolvimento leptomeníngeo em pacientes com infiltração de medula óssea 

(SENEVIRATNE et al., 2001). 

A coleta e análise de líquido cefalorraquidiano deve ser incorporada à avaliação inicial 

de todo paciente com linfoma não-Hodgkin relacionado à aids. Meningite linfomatosa também 

pode estar presente no momento da recorrência, principalmente em pacientes não submetidos à 

quimioterapia intratecal profilática. Já os linfomas primários de SNC são responsáveis por cerca 

de 15% dos casos de linfomas relacionados à aids, em contraste a menos que 1% da população 

com linfoma e sem aids, com incidência decrescente desde a introdução da TARV de alta 

potência (BESSON et al., 2001; COTÉ et al., 1997; DIAMOND et al., 2006). 
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1.2.1.5 Prognóstico e tratamento 

 

Tanaka et al. (2010) tentaram estabelecer um escore de prognóstico entre o grau de 

imunidade e resposta ao tratamento e mortalidade nos pacientes com Linfoma relacionado ao 

HIV, observando uma relação positiva entre a status imunológico e os resultados ao tratamento. 

Barta et al. (2014) sugeriram uma nova escala de prognóstico acrescentando valores de CD4 e 

Carga viral à escala de Índice de Prognóstico Internacional (IPI) (ANEXO C), classificação 

amplamente utilizada nos linfomas não-hodgkin, observando relação positiva apenas com a 

sobrevida global, não sendo possível avaliar sua relação com a sobrevida livre de progressão 

dos 487 pacientes avaliados. 

Na era pré-TARV a sobrevida dos pacientes portadores de HIV diagnosticados com 

linfoma era bastante reservada e o tratamento era principalmente paliativo (BARTA, 2015). 

Apesar de que até 2015, no Chile, o Protocolo Nacional de Linfoma de Burkitt excluía paciente 

portadores de HIV da possibilidade de quimioterapia intensiva (PUGA et al., 2015). 

Lascaux et al. (2005) publicaram estudo avaliando impacto da TARV na apresentação 

clínica e prognóstico dos linfomas em 73 pacientes, divididos em dois grupos, um que nunca 

havia recebido TARV e o outro cujos pacientes receberam TARV tanto antes do diagnóstico 

do linfoma quanto durante o tratamento do mesmo. Oitenta e dois por cento dos casos foram 

diagnosticados em estádio III-IV e infiltração de medula óssea e meníngea foram identificadas 

em 17% e 16% respectivamente.  Não houve diferença estatisticamente significante na extensão 

da doença, presença de sintomas B, envolvimento meníngeo, contagem de CD4 ao diagnóstico 

e outras doenças comuns na aids antes de diagnóstico nos dois grupos. Entretanto a sobrevida 

livre de eventos foi maior na população que recebia TARV independente do regime 

quimioterápico utilizado (LASCAUX et al., 2005). Lim et al. (2005) também demonstraram 

melhor prognóstico em pacientes com linfomas difusos de grandes células B que recebiam 

TARV em parte devido à redução de complicações infecciosas intercorrentes que permitem o 

uso regular e sem atrasos da quimioterapia sistêmica, com maiores chances de atingir remissão 

completa. 

Estudo retrospectivo que avaliou dados coletados entre janeiro 1991 e abril 2010 a fim 

de analisar sobrevida em 10 anos de pacientes com HIV e câncer ratificou que os portadores de 

linfomas não-Hodgkin tratados após a era da terapia antirretroviral têm maiores taxas de 

sobrevida do que os que foram diagnosticados anteriormente e que, a despeito do melhor 

prognóstico após o uso rotineiro de TARV, a sobrevida em 10 anos dos pacientes com HIV e 

malignidades ainda é pobre (SPAGNUOLO et al., 2012).  
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Em um estudo, Kaplan et al. (1997) observaram que altas doses de ciclofosfamida 

estavam associadas a menor sobrevida, sugerindo que infecções eram a principal causa de morte 

nestes pacientes. Com o intuito de reduzir mortes por infecção o AIDS Malignancy Consortium 

(AMC) conduziu um estudo com 192 pacientes com linfoma para serem randomizados para 

receber dose padrão do BACOD (metotrexate, bleomicina, doxorrubicina, ciclofosfamida, 

vincristina e dexametasona) com GCSF (fator estimulador de colônia de granulócitos) de 

suporte ou baixa dose mBACOD sem GCSF. Comparando o esquema com dose padrão e dose 

reduzida ambos tiverem resposta similar (52% vs 41%, respectivamente), sobrevida média (6.8 

vs 7.7 meses, respectivamente) porém nos grupos com dose reduzida houve menor toxicidade. 

Isto leva os autores a concluírem que esquemas com doses de quimioterapia reduzida são 

preferíveis para paciente com linfoma associado ao HIV (KAPLAN et al., 1997). 

Em junho de 2014 The Germany Study Group of Physicians in Private Practice Treating 

HIV-Infected Patients em cooperação com a Germany AIDS Society, chegaram ao consenso de 

seis ciclos de R-CHOP (rituximabe, ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina e prednisona) 

ou R-EPOCH (rituximabe, etoposide, ciclofosfamida, doxorrubicina,  vincristina e prednisona) 

como terapia padrão para os pacientes com Linfoma não-Hodgkin difuso de grandes células B. 

Pacientes com Linfoma de Burkitt e bom status performance deveriam receber regimes com 

doses intensivas. Paciente em recaídas e sensíveis a quimioterapia inicial deveriam receber altas 

doses de quimioterapia seguida de transplante autólogo. A terapia antirretroviral deve ser 

utilizada concomitantemente, levando em consideração as interações medicamentosas entre as 

drogas (HENTRICH et al., 2014). 

De 2011 a 2014, Puga et al. (2015) conduziram um estudo com 13 pacientes portadores 

de HIV diagnosticados com de linfoma de Burkitt e tratados com regimes intensivos de 

quimioterapia associado a rituximabe. Os resultados obtidos foram resposta completa em 

87,5%, com sobrevida global e sobrevida livre de progressão em 4 anos de 58% e 60%, 

respectivamente, aproximando-se dos resultados de pacientes não infectados por HIV, o que 

apoia a necessidade de incluir os pacientes com LB infectados por HIV nos protocolos nacionais 

de quimioterapia intensiva para o LB (PUGA et al., 2015). 

 

1.2.2 A doença de Hodgkin associada ao HIV 

 

1.2.2.1 Epidemiologia e patogênese 
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A possível relação entre o HIV e o Linfoma de Hodgkin foi primeiramente descrita em 

1984 (ROBERT, 1984). Hoje este linfoma figura entre as mais comuns neoplasias não 

definidoras de aids, com incidência até 30 vezes maior do que na população imunocompetente 

(CLIFFORD et al., 2009; DEEKEN et al., 2012; MARTIS; MOUNIER, 2012) e, assim como 

os linfomas não-Hodgkin, apresenta características peculiares nos pacientes infectados pelo 

HIV (BARRETO, 2002). 

Vários autores demonstraram incidência crescente dos linfomas associados ao HIV ao 

longo do tempo (BIGGAR et al., 2006; ENGELS et al., 2008; FRANCESCHI et al., 2010; 

HERIDA, 2003; YOTSUMOTO et al., 2012). Estudo africano recente relatou associação com 

HIV em 15,8% dos LH na Costa do Marfim e Benin (TANON et al., 2012). No Brasil não 

foram encontradas publicações recentes relacionadas à incidência de LH associada à aids. 

Micheletti et al. (2011) descreveram em estudo retrospectivo de 261 autópsias de pacientes HIV 

positivos em Uberaba entre 1989 e 2008 e encontraram 66 casos de neoplasias, sendo quatro 

LNH e apenas um caso de LH (MICHELETTI et al., 2011). 

Diferentemente das neoplasias definidoras de aids (linfoma não-Hodgkin e sarcoma de 

Kaposi) a incidência do Linfoma de Hodgkin é maior em pacientes com níveis moderados de 

imunossupressão (CD4 150-200 células/microL), suportando a hipótese de que algum grau de 

imunocompetência é requerido para que haja desenvolvimento do tumor (BIGGAR et al., 2006; 

BOHLIUS et al., 2011; KAPLAN, 2012), o que é biologicamente plausível: no LH clássico a 

maioria das células é de linfócitos benignos, incluindo linfócitos T CD4+ e CD 8+, plasmócitos, 

histiócitos e eosinófilos, sendo que as células malignas de Reed-Sternberg compõem apenas 

aproximadamente 1% do tumor. As células de Reed-Sternberg expressam receptores CD40, 

cujos ligantes são encontrados em células T CD4 + ativadas. A reconstituição imune através da 

TARV aumenta os níveis de CD4 e possivelmente a interação de CD40 e CD40L, que por sua 

vez pode aumentar o risco de Linfoma de Hodgkin (BOHLIUS et al., 2011). É interessante 

notar que, quando se examinam os níveis de CD4 antes do diagnóstico do tumor, o risco 

aumenta naqueles que tiveram contagens substancialmente decrescentes, ou seja, um declínio 

de contagem de CD4 não explicado por falha virológica à TARV deve alertar para o diagnóstico 

deste tipo de linfoma (BOHLIUS et al., 2011; CLIFFORD et al., 2009).  

Dado o mecanismo já citado anteriormente, alguns autores demonstraram a associação 

de uso de TARV e aumento do risco do Linfoma de Hodgkin (CARBONE et al., 2009; 

POWLES, 2009), dado não corroborado por outros (CLIFFORD et al., 2009; SERRAINO et 

al., 2007).  
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Semelhante aos linfomas não-Hodgkin, as histologias desfavoráveis são mais comuns 

nos pacientes infectados pelo HIV, sendo que os subtipos celularidade mista e depleção 

linfocitária contam com 49% e 16% dos casos respectivamente (CARBONE et al., 2009; 

CLIFFORD et al., 2009), diferentemente da população geral onde o subtipo esclerose nodular 

predomina. A associação com a infecção pelo EBV, suportada por dados que demonstram 

expressão de proteínas relacionadas ao vírus, notadamente a proteína de membrana latente 1 

(LMP1) associada ao EBV, tem participação fundamental na patogênese, estando presente em 

80-100% dos casos, e possivelmente apresentando relação com o prognóstico da doença 

(CARBONE et al., 1999; HERNDIER et al., 1993; MARTIS; MOUNIER, 2012). A maioria 

dos casos relacionados ao HIV expressa LMP1 e é BCL6-/CD138+/MUM1 IRF4+, refletindo 

fenótipo oriundo de células pós-centro germinativo, diferentemente dos linfomas de Hodgkin 

clássicos que se originam de células pré-apoptóticas do centro germinativo. No Brasil estudo 

de Botucatu publicado em 1996 revelou presença de EBV em 75% dos casos de Linfoma de 

Hodgkin relacionadas à aids (BACCHI et al., 1996) corroborando com Audoim que em 1992 

descreveu que aproximadamente 100% dos casos de LH estão associados com EBV. 

 

1.2.2.2 Características clínicas, tratamento e prognóstico 

 

O comportamento clínico é usualmente agressivo e é frequente a apresentação com 

sintomas B e doença extensa, sendo que 74-92% dos casos apresentam-se em estadios 

avançados com envolvimento usual de sítios extranodais, os mais comuns correspondendo à 

medula óssea (40-50%, enquanto em imunocompetentes apenas 5%), fígado (15-40%) e baço 

(aproximadamente 20%) (CARBONE et al., 2009; YOTSUMOTO et al., 2012). O 

estadiamento segue o sistema de Ann Arbor com modificação de Cotswolds da mesma forma 

que os linfomas em pacientes imunocompetentes (CARBONE et al., 1971; LISTER et al., 

1989).  

Linfocitopenia severa antes do diagnóstico, em parte devido à sequestração de linfócitos 

no sítio tumoral, foi descrita em pacientes soropositivos (CLIFFORD et al., 2009) e tem 

impacto prognóstico assim como em imunocompetentes.  

A sobrevida dos pacientes com Linfoma de Hodgkin associada ao HIV melhorou 

consideravelmente nos últimos anos. Gérard et al. (2003) analisaram em estudo retrospectivo 

108 pacientes com LH e HIV antes e após 1997, correspondendo ao período antes e após uso 

rotineiro de TARV. O estudo demonstrou que em uso de TARV os regimes de quimioterapia 

se aproximaram aos utilizados em imunocompetentes e que houve melhora da sobrevida global 
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e da sobrevida livre de doença (GÉRARD et al., 2003). A combinação da quimioterapia com 

adequada profilaxia anti-infecciosa e suporte de GCSF possibilita taxa de remissão completa 

tão alta quanto 87%, com sobrevida global em torno de 76% e mortalidade induzida pelo 

tratamento estimada em 10% (XICOY et al., 2007).  

Em 2012 o grupo German HIV-Related Lymphoma Study Group apresentou dados de 

estudo prospectivo envolvendo 108 pacientes no qual as taxas de remissão completa foram de 

96% nos pacientes com estadio precoce IA/B ou IIA/B e 86% nos pacientes com doença 

avançada, com mortalidade relacionada ao tratamento de 5,6% (HENTRICH et al., 2012). 

Montoto et al. (2012), publicaram estudo de 224 pacientes com Linfoma de Hodgkin entre 1997 

e 2010, dos quais 93 eram HIV positivos, e concluíram que os pacientes HIV positivos têm 

doença mais extensa e mais fatores prognósticos adversos em relação aos imunocompetentes, 

mas quando tratados com regime de quimioterapia padrão a infecção pelo HIV não afeta 

adversamente a sobrevida global e a sobrevida livre de eventos (MONTOTO et al., 2012). 

No Brasil, estudo que avaliou resposta à quimioterapia em 31 pacientes tratados em 

centros de referência demonstrou remissão completa em 91% dos pacientes e sobrevida global 

comparável à população imunocompetente (TANAKA et al., 2007). Ademais, apesar de opções 

de tratamento para pacientes refratários ou recaídos serem limitadas, vários estudos mostraram 

factibilidade do transplante de medula óssea autólogo também neste grupo de pacientes 

(MARTIS; MOUNIER, 2012; RE et al., 2009; SPITZER et al., 2008). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral  

 

Descrever os linfomas associados ao HIV/aids e identificar o tipo histológico e o perfil 

imuno-histoquímico predominante, bem como as características clínicas, terapia instituída e o 

desfecho após tratamento dos pacientes atendidos no Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Pernambuco (HC-UFPE), no Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) e no 

Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) no período de Janeiro de 2010 a Dezembro de 

2015, em Recife-PE. 

 

2.2 Específicos  

 

a) Descrever o perfil clínico, as frequências dos tipos histológicos e o perfil imuno-

histoquímico dos casos; 

b) Determinar o tempo de diagnóstico da infecção pelo HIV antes do diagnóstico do 

linfoma; 

c) Determinar os valores de DHL ao diagnóstico; 

d) Determinar os níveis do Ki 67 no estudo de imuno-histoquímica dos linfomas; 

e) Determinar o estadiamento inicial pela classificação de Ann Arbor com modificação de 

Cotswolds; 

f) Descrever terapia direcionada ao tratamento do linfoma; 

g) Descrever o desfecho (remissão, óbito ou recaída) após tratamento ou até o final do 

período do estudo; 

h) Descrever as infecções oportunistas e complicações infecciosas durante o tratamento do 

linfoma. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Desenho do estudo 

 

O estudo teve caráter descritivo tipo série de casos. 

 

3.2 Local do estudo 

 

Foram analisados prontuários de pacientes infectados por HIV ou com aids que foram 

diagnosticados com linfoma através de exames histopatológico e imuno-histoquímico, 

atendidos nos serviços de Infectologia, Oncologia ou Hematologia (ambulatório ou internação) 

no HC-UFPE, no HCP e no HUOC no período de Janeiro de 2010 a Dezembro de 2015. Os 

hospitais atendem os pacientes da rede pública - Sistema Único de Saúde (SUS) de 

Pernambuco. 
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4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Foram incluídos todos os prontuários médicos de pacientes com linfomas relacionados 

ao HIV e/ou aids diagnosticados através de exames histopatológico e imuno-histoquímico em 

adultos maiores que 18 anos diagnosticados e tratados no HC-UFPE, no HCP e no HUOC no 

período de Janeiro de 2010 a Dezembro de 2015. 

Foram excluídos os casos em que não foi realizado estudo imuno-histoquímico do 

material de biópsia utilizado para o diagnóstico de linfoma. 
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5 DEFINIÇÃO E CATEGORIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

As variáveis, suas definições e categorizações estão apresentadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Definição e categorização das variáveis de estudo. 

(continua) 

Variáveis Definição Categorização 

Sexo Referente ao sexo biológico 1. Masculino 

2. Feminino 

Idade Anos de vida completos desde o nascimento até 

o dia do diagnóstico do linfoma 

1. 18 - 35 anos 

2. 36 - 60 anos 

3. > 60 anos 

Tipo 

Histológico de 

Linfoma 

Caracterização do tipo de linfoma pela 

classificação dos tumores hematopoiéticos e de 

tecidos linfóides da OMS 2008 

1. Linfoma de Hodgkin 

2. Linfoma não-Hodgkin Difuso de  

Células B 

3. Linfoma de Burkitt 

4. Linfoma não- Hodgkin T periférico 

5. Linfoma efusional primário 

6. Linfoma Plasmablástico 

7. Linfoma primário do sistema nervoso 

central (SNC) 

8. Outro 

Imunofenótipo Caracterização imuno-histoquímica da 

expressão de antígenos das células neoplásicas 

1. Linfoma de Hodgkin: CD30+/-, 

CD15+/-, CD45-/+, CD20-/+, 

EMA+/-, LMP1+/-; outros 

2. Linfomas não-Hodgkin: 

CD20+/-, CD10+/-, CD3+/-, CD79b+/-, 

Cd38+/-, CD138/Syndecan-1 +/- 

BCL6+/-, BCL2+/-MUM1/IRF4 +/-, 

LMP-1+/-, Ki-67 (índice); outros 

Contagem de 

linfócitos CD4 

Quantificação de linfócitos CD4 por citometria 

de fluxo no sangue periférico à época do 

diagnóstico do linfoma 

1. ≥350 cél/mm³  

2. 200-349 cél/mm³  

3. <200 cél/mm³  

4. Ignorado 

Carga Viral 

 

Avaliação quantitativa do RNA do HIV por 

reação em cadeia da polimerase (PCR) 

1. ≥ 100.000 cópias/mL  

2. < 100.000 cópias/mL  

3. Indetectável  

4. Ignorado  

Tempo de 

diagnóstico de 

HIV 

Quanto tempo antes do diagnóstico do linfoma 

o paciente foi diagnosticado com HIV positivo 

1. < 1 ano 

2. >1 ano 

3. Após o diagnóstico 

4. Ignorado 

Tempo de uso 

da TARV 

Quanto tempo antes do diagnóstico do linfoma 

o paciente iniciou o uso da TARV 

1. < 1 ano 

2. >1 ano 

3. Após o diagnóstico 

4. Ignorado 

Valor do DHL 

ao diagnóstico  

DHL: Dosagem sérica de Desidrogenase 

láctica 

1. >300 UI/I  

2. <300UI/I  

3. Ignorado 

Contagens de 

leucócitos 

Número de leucócitos no sangue 

periférico/mm³ no diagnóstico 

1. ≥ 1000 

2. 500 – 1000 

3. < 500 

4. Ignorado 

Valor de Hb Valor de Hb em sangue periférico na ocasião 

do diagnóstico do linfoma 

1. >12 g/dL  

2. 12-10 g/dL  

3. <10 g/dL  

4. Ignorado 
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Quadro 1 - Definição e categorização das variáveis de estudo. 

(conclusão) 

Variáveis Definição Categorização 

Contagem de 

plaquetas 

Valor da plaqueta em sangue periférico na 

ocasião do diagnóstico 

1. >360.000/μL  

2. 360.000-140.000/μL  

3. 139.000-50.000/μL  

4. <50.000/ μL  

5. Ignorado 

ECOG - Status 

performance 

ao diagnóstico 

Escala e critérios para avaliar o quanto a 

doença do paciente afeta suas atividades diárias 

1.    0 

2. 1-2 

3. 3-4 

4. Ignorado 

Sintomas B Presença de febre superior a 38º, sudorese 

noturna e/ou perda involuntária de 10% do peso 

corporal em 6 meses ou menos 

1. Presente 

2. Ausente 

3. Ignorado 

Estadiamento 

de Ann Arbor 

com 

modificação 

de Cotswolds 

Determinação da extensão da doença 

linfoproliferativa no corpo do paciente no 

momento do diagnóstico pela classificação de 

Ann Arbor com modificação de Cotswolds  

1. I ou IE 

2. II ou IIE 

3. III ou IIIE 

4. IV ou IVE 

1. Ignorado 

Doença bulky Massa linfonodal > 7cm no maior diâmetro 

transverso  

1. Presente 

2. Ausente 

3. Ignorado 

Números de 

sítios 

extranodais 

Quantidade sítios extranodais acometidos no 

estadiamento inicial da doença 

1. 0-1 

2. >2 

3. Ignorado 

Tratamento do 

linfoma 

Protocolo de quimioterapia utilizado 1. CHOP/CHOEP 

2. EPOCH 

3. HYPERCVAD 

4. Outros 

Utilização do 

rituximabe 

Utilização de anticorpo monoclonal anti-CD20 

associado ao esquema quimioterápico 

1. Sim  

2. Não 

Desfecho Situação do paciente ao fim do tratamento 

instituído ou até o final do período do estudo 

1. Resposta completa 

2. Resposta parcial 

3. Refratário 

4. Óbito 

5. Recaída 

Infecções 

oportunistas 

durante o 

tratamento do 

linfoma 

Desenvolvimento de infecções relacionadas a 

imunossupressão no decorrer do tratamento 

para o linfoma 

1. Tuberculose pulmonar 

2. Tuberculose extra-pulmonar 

3. Candidíase orofaríngea 

4. Candidíase esofágica 

5. Neurotoxoplasmose 

6. Outras 

7. Ausente 

8. Não informado 

Complicações 

infecciosas 

Desenvolvimento de complicações infecciosas 

não necessariamente relacionadas ao 

HIV/AIDS 

1. Ausente 

2. Pneumonia 

3. Infecção do trato urinário 

4. Infecção de cateter venoso central 

5. Sepse de foco indeterminado 

6. Infecção de partes moles 

7. Enterocolite neutropênica 

8. Candidemia 

9. Infecção por bactéria multidroga 

resistente 

10. Outras 

11. Não informado 

Fonte: A autora 
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5.1 Métodos de coleta  

 

Os dados foram coletados preenchidos em ficha própria (apêndice A) sendo 

retrospectivo a partir de pesquisa nos prontuários dos pacientes e organizados e tabulados de 

maneira individual até o final do acompanhamento do paciente ou até o término do período do 

estudo. 

 

5.2 Análise dos dados 

 

Os dados foram organizados e tabulados de maneira individual, em seguida organizados 

em tabelas no programa Microsoft Excel® sendo as variáveis analisadas quanto ao número 

absoluto (n) e frequência (%), sendo realizada descrição dos casos. 
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6 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS DO ESTUDO 

 

a) Por se tratar de estudo descritivo, retrospectivo tipo série de casos não houve grupo 

controle como base comparativa e não se propôs a retratar a prevalência da doença na 

população, tampouco extrapolar resultados para a mesma; 

b) Por características de hospitais públicos onde os casos foram acompanhados, houve 

considerável número de pacientes tratados sem imunohistoquímica, que foram 

excluídos do estudo, principalmente os de diagnóstico mais antigo, talvez compondo 

um viés de seleção dos casos a serem descritos; 

c) Por provir de análise de prontuários houve grande dificuldade em obter-se resposta para 

todas as perguntas presentes na ficha de coleta; 

d) Por se tratar de doença rara, houve dificuldade em encontrar um número razoável de 

casos a fim de compor um grupo homogêneo. 
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7 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS  

 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres 

Humanos de cada instituição envolvida sendo o serviço e os números do Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) respectivamente: Centro de Ciências da Saúde – 

UFPE CAAE: 44193915.0.0000.5208, Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer – 

Hospital de Câncer de Pernambuco CAAE: 44193915.0.3002.5205 e Fundação Universidade 

de Pernambuco – Complexo Hospitalar HUOC/PROCAPE CAAE: 44193915.0.3004.5192 . 

Em Anexo A os pareceres consubstanciados do CEP de cada serviço. 
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8 RESULTADOS 

 

Artigo formatado de acordo com a revista Leukemia & Lymphoma 

 

8.1 Linfomas relacionados ao HIV em adultos atendidos na rede pública de saúde 

 

Introdução 

Indivíduos infectados pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) apresentam uma maior 

morbimortalidade por câncer, sendo esta a terceira causa de morte neste grupo, apesar da alta 

efetividade da terapia antirretroviral (TARV)1. Desde o início da pandemia da aids notou-se 

relação entre o HIV com o aparecimento de determinados cânceres, notoriamente o sarcoma de 

Kaposi (SK) e os linfomas2,3. Antes do advento da TARV foi reportado um risco 1000 vezes 

maior para o desenvolvimento de linfomas primários do sistema nervoso central e linfomas de 

Burkitt em pacientes infectados pelo HIV, assim como 8-30 vezes maior para o aparecimento 

de linfomas de Hodgkin e 60-200 vezes maior para os linfomas não-Hodgkin nesta população4,5. 

Após a introdução da TARV ocorreu uma queda substancial na morbidade e mortalidade 

associada ao HIV, entretanto o impacto no declínio da incidência de linfomas não-Hodgkin foi 

menor do que o observado para os sarcomas de Kaposi e infecções oportunistas6. Em relação 

aos linfomas de Hodgkin alguns estudos levantaram a hipótese de que a introdução da TARV 

estaria contraditoriamente relacionada a um aumento dos casos, visto que este grupo de 

linfomas parece estar associado a graus mais moderados de imunodeficiência7,8. Há poucos 

estudos sobre neoplasias associadas à aids no Brasil9, e não há relato sobre o perfil destes 

pacientes com linfoma e seu desfecho em Pernambuco. 

Métodos 

Estudo retrospectivo, descritivo, tipo série de casos, realizado em dois hospitais universitários 

e um hospital de referência para tratamento de câncer que atendem os pacientes da rede pública 

de saúde, no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2015.  

Foram analisados prontuários de pacientes com idade maior ou igual a 18 anos, com diagnóstico 

de linfoma através de exame histopatológico e imuno-histoquímico e que apresentavam 

infecção pelo HIV ou aids. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo 

Seres Humanos de cada instituição envolvida. 
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Foi utilizado formulário próprio, contendo as variáveis: idade, sexo, diagnóstico 

histopatológico, diagnóstico imuno-histoquímico, estadiamento inicial de Ann Arbor, presença 

de doença bulky, presença de doença extranodal, presença de sintomas B, Status performance 

ao diagnóstico pelo Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) dosagem de hemoglobina, 

contagem de plaquetas, dosagem de Desidrogenase láctica (DHL), uso de TARV, tratamento 

quimioterápido realizado, surgimento de infecções oportunistas e complicações infecciosas, 

evolução do tratamento e desfecho clínico, até o final do tratamento ou até o fim do período de 

estudo.  

Os dados foram em seguida alocados em tabelas, onde as variáveis foram analisadas segundo 

frequência absoluta (n) e relativa (%), e a evolução dos casos analisada individualmente. 

Resultados 

Foram incluídos dados de 18 prontuários de pacientes diagnosticados com linfoma e que tinham 

infecção pelo HIV ou aids, dos quais 11 (61,1%) eram do sexo masculino, com idade média de 

41 anos. Metade dos casos tiveram seu diagnóstico de HIV concomitante ao diagnóstico do 

linfoma, sete (38,8%) sabiam estar infectados pelo HIV há menos de 1 ano, e apenas dois 

(11,1%) tinham conhecimento da infecção pelo HIV há mais de 1 ano antes do diagnóstico do 

linfoma. 

Quanto aos exames laboratoriais o valor do DHL mostrou-se acima de 300UI/l em 12 pacientes 

(66,7%), entre 150 e 300UI/l em três (16%) e menor que 150UI/l em dois pacientes (11,1%), 

em apenas um caso (5,5%) este dado não estava registrado em prontuário. Quanto ao Status 

performance pelo ECOG ao diagnóstico oito (44,4%) eram totalmente ativos, estando entre 0 e 

1 na escala, e três (16,6%) apresentavam algum comprometimento do estado geral recebendo 

pontuação de 2 a 4, no entanto em sete dos casos (38,8%) este dado não foi informado. 

O estudo histopatológico evidenciou como mais frequentes o linfoma não Hodgkin difuso de 

células B oito casos (44,4%), e o linfoma de Burkitt cinco casos (27,8%). O linfoma não 

Hodgkin T e linfoma de Hodgkin totalizaram dois casos (11,2%) e três casos (16,8%) 

respectivamente (tabela 1). 
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Tabela 1. Características histopatológicas dos linfomas relacionados ao HIV 

em adultos atendidos na rede pública de saúde 

CARACTERÍSTICAS NÚMERO (%) 

LNH-B 13(72,2%) 

LINFOMA DE BURKITT 5 (27,8%) 

LINFOMA NÃO HODGKIN DIFUSO DE CÉLULAS B 8 (44,4%) 

LNH-T 2(11,2%) 

LINFOMA ANAPLÁSICO DE GRANDES CÉLULAS ALK        

NEGATIVO 

1(5,6%) 

LINFOMA DE CÉLULAS T PERIFÉRICO, SEM OUTRAS 

ESPECIFIAÇÕES 

1(5,6%) 

LH 3(16,8%) 

LINFOMA DE HODGKIN, VARIANTE RICA EM LINFÓCITOS 1 (5,6%) 

LINFOMA DE HODGKIN, CELULARIDADE MISTA 1 (5,6%) 

LINFOMA DE HODGKIN, PREDOMINÂNCIA LINFOCITÁRIA 

NODULAR 

1 (5,6%) 

 

O perfil imuno-histoquímico de cada caso está apresentado no Quadro 1, confirmando o 

diagnóstico histopatológico. Dos 18 pacientes, nove tiveram a expressão do antígeno Ki-67 

testada e informado, destes, em dois pacientes (11,1%) era menor que 90%, e em sete (38,8%) 

era superior a 90%. Em cinco casos (27,7%) o antígeno Ki-67 não foi analisado e em quatro 

(22,2%) era positivo porém não foi apresentado quantitativamente no laudo do exame de 

imuno-histoquímica. 



 

 

Quadro 2. Perfil imuno-histoquímico dos linfomas relacionados ao HIV em adultos atendidos na rede pública de saúde 

ID HISTO MARCADORES IMUNOHISTOQUÍMICOS 

  CD20 CD10 CD45 CD30 CD3 CD5 CD15 CD4 CD8 CD7 ALK CD23 EMA BCL2 BCL6 CD68 EBV KI67 KAPPA LAMBDA CICLINAD1 ALK 

1 LB + + NT NT - NT NT NT NT NT NT NT NT - NT NT NT 100% NT NT NT NT 

2 LB + NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT + NT NT 100% NT NT NT NT 

3 LB + - + - - - NT NT NT NT NT - NT - + NT + 95% NT NT - NT 

4 LB + NT NT - NT NT NT NT NT NT NT - NT - + NT + 100% NT NT NT NT 

5 LB + + NT NT - NT NT NT NT NT NT NT NT - + NT NT 100% NT NT - NT 

6 LDCB + NT NT - - NT NT NT NT NT NT NT NT NT + NT NT 90% NT NT NT NT 

7 LDCB + NT NT + - NT NT NT NT NT NT NT NT + + NT NT 80% NT NT NT NT 

8 LDCB + NT NT NT + NT NT NT NT NT NT NT NT - + NT NT 40% NT NT NT NT 

9 LDCB + NT NT NT - NT NT NT NT NT NT NT NT - NT  + NI NT NT NT NT 

10 LDCB + NT + NT - NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT 

11 LDCB + - NT - - NT NT NT NT NT NT NT NT + - NT NT NT NT NT NT NT 

12 LDCB + NT + NT - NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NI NT NT NT NT 

13 LDCB + NT + + - NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT - NI + - NT NT 

14 LT NT NT +  + - NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT 90% NT NT NT NT 

15 LT - NT + + - NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NI - - NT + 

16 LH - NT - + - NT + NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT 

17 LH + NT - + - NT + NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NI NT NT NT NT 

18 LH + NT + + - + NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT 

ID: Identificação; HISTO: Histopatológico; LB: Linfoma de Burkitt; LDCB: Linfoma difuso de células B; LT: Linfoma de células T; LH: Linfoma de Hodgkin; NT: 

nãotestado; NI: não informado 
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Avaliando o estadiamento inicial de AnnArbor modificado de Cotswald, nove dos pacientes 

(50%) apresentavam-se em estádio IV, cinco (27,7%) em estádio III, três (16,6%) em estadio 

II e um (5,5%) em estádio I. Sintomas B estava presente em 11 pacientes (61,1%), sendo que 

em quatro não havia relato deste dado, doença bulky foi observada também em 11 pacientes 

(61,1%). Havia comprometimento extra linfonodal em nove pacientes (50%) porém em três 

casos este dado não estava disponível (Quadro2). 

 

Quadro 3. Estadiamento de Ann Arbor com modificação de Cotswolds dos linfomas 

relacionados ao HIV em adultos atendidos na rede pública de saúde 

ID Histo Estadiamento Ann Arbor 

Doença 

extranodal 

(E) 

Presença 

de massa 

bulky (X) 

Sintomas B 

 

Classificação 

1 LB IV Presente Presente Presente  IV E X B 

2 LB II Presente Presente Presente  II E X B 

3 LB I Ausente Presente Presente  I X B 

4 LB II Ausente Presente Ausente  II X A 

5 LB IV Presente Presente Presente  IV E X B 

6 LDCB IV Presente Ausente Presente  IV E B 

7 LDCB III Presente Ausente Presente  III E B 

8 LDCB II Ausente Presente Ausente  II X A 

9 LDCB III 
Não 

informado 
Presente 

Não 

informado 

 
III ?X ? 

10 LDCB IV Presente Ausente Presente  IV E B 

11 LDCB III 
Não 

informado 
Presente 

Não 

informado 

 
III ?X ? 

12 LDCB IV Ausente Presente Presente  IV X B 

13 LDCB IV 
Não 

informado 
Ausente 

Não 

informado 

 
IV ? ? 

14 LT IV Presente Presente Presente  IV E X B 

15 LT IV Presente Ausente 
Não 

informado 

 
IV E  

16 LH III Ausente Presente Presente  III X B 

17 LH III Ausente Ausente 
Não 

informado 

 
III ? 

18 LH IV Presente Ausente Presente  IV E B 

ID:Identificação;Histo:Histopatológico;LB: Linfoma de Burkitt;LDCB:Linfoma difuso de células B;LT:Linfoma 

de células T;LH:Linfoma de Hodgkin 

 

Ao descrever os tratamentos realizados, observamos que nos pacientes com linfoma não 

Hodgkin a quimioterapia (QT) de primeira linha em oito pacientes (44,4%) foi o CHOP 

(ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina e prednisona), em apenas um caso (5,5%) foi optado 

por realizar COP (ciclofosfamida, vincristina e prednisona) devido ao estado geral 

comprometimento do paciente. Em cinco pacientes (27,8%) foi utilizado o EPOCH (etoposide, 
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doxorrubicina, vincristina e ciclofosfamida) e um paciente (5,5%) foi tratado com HyperCVAD 

(ciclofosfamida, vincristina, doxorrubicina, metotrexato, ara-C, dexametasona e 

metilprednisolona). Em apenas um caso foi utilizado o rituximabe associado à QT. Os três 

(16,7%) casos de linfoma de Hodgkin foram tratados com ABVD (doxorrubicina, bleomicina, 

vimblastina e dacarbazina) em primeira linha. 

Dos 18 casos analisados, oito seguiram para tratamento de segunda linha, sendo em três dos 

casos (37.5%) foi usado o esquema CODOX-M/IVAC (ciclofosfamida, adriamicina, 

vincristina, metotrexate/ifosfamida, etoposide e arabinosídeo de citosina), o segundo esquema 

mais utilizado foi o EPOCH em dois casos (25%), em um caso (12,5%) foi usado o CHOEP 

(ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina, etoposide e prednisona), um (12,5%) ICE 

(ifosfamida, etoposide e carboplatina) e um (12,5%) DHAP (dexametasona, cisplatina e 

citarabina). Para terceira linha de tratamento seguiram apenas três pacientes sendo utilizados os 

esquemas CODOX-M/IVAC + radioterapia e HyperCVAD em um (33,6%) e em dois (66,7%) 

respectivamente. Apenas um paciente seguiu para quarta linha de tratamento sendo submetido 

ao GND (vinorelbina, gencitabina e doxorrubicina lipossomal) (Quadro 3). 

Quanto à evolução do tratamento, quatro pacientes foram a óbito já na primeira linha e cinco 

foram  refratários. Resposta parcial (RP) foi observada em seis pacientes e apenas um 

apresentou resposta completa (RC). Em dois casos houve perda de seguimento após a primeira 

linha. Dos oito pacientes que seguiram para segunda linha de tratamento um foi a óbito e um 

apresentou RC, três seguiram para terceira linha devido a doença refratária, e três não foram 

reavaliados até o final do estudo. Entre os três que continuaram até terceira linha dois foram a 

óbito, e o único paciente que seguiu para quarta linha de QT também foi a óbito (Quadro 3). 
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Quadro 4. Resposta ao tratamento dos linfomas relacionados ao HIV em adultos atendidos na rede pública de saúde 

ID Histo Uso de Rituximabe QT 1º linha 
Resposta a QT 

1º linha 
QT 2º linha 

Resposta a 

QT 

2º linha 

QT 3º linha 

Resposta a 

QT  

3º linha 

QT 4º 

linha 

Resposta a 

QT 

4º linha 

1 LB Não HYPERCVAD Resposta parcial-em seg - - - - - - 

2 LB Não 
EPOCH  
(2 ciclos) 

Óbito  - - - - - - 

3 LB Não CHOP Refratária EPOCH Refratária HYPERCVAD Óbito - - 

4 LB Não 
EPOCH  
(6 ciclos) 

Resposta completa - - - - - - 

5 LB Não CHOP Refratária EPOCH Refratária 
CODOX-
M/IVAC+RT 

Refratária GDN Óbito 

6 LDCB Não COP Óbito  - - - - - - 

7 LDCB Não 
EPOCH  
(8 ciclos) 

Refratária 
CODOX-
M/IVAC+RT 

Óbito - - - - 

8 LDCB Não 
EPOCH  
(1 ciclo) 

Refratária 
CODOX-
M/IVAC+RT 

Em seg - - - - 

9 LDCB Não 
CHOP  
(2 ciclos) 

Resposta parcial 
CHOEP  
(2 ciclos) 

Em seg - - - - 

10 LDCB Não CHOP Perda de seg - - - - - - 

11 LDCB Não CHOP Óbito  - - - - - - 

12 LDCB Sim CHOP Resposta parcial DHAP Refratária HYPERCVAD Óbito - - 

13 LDCB Não 
CHOP  
(8 ciclos) 

Resposta parcial-em seg - - - - - - 

14 LT Não 
EPOCH  
(3 ciclos) 

Resposta parcial 
CODOX-
M/IVAC+RT 

Em seg - 
 

- - 

15 LT Não 
CHOP  
(2 ciclos) 

Óbito  - - - - - - 

16 LH Não se aplica ABVD Refratária ICE 
Resposta 
completa 

- - - - 

17 LH Não se aplica ABVD Perda do seg - - - - - - 

18 LH Não e aplica 
ABVD  
(6 ciclos) 

Resposta parcial-em seg - - - - - - 

ID: Identificação;Histo:Histopatológico; QT:quimioterapia; RT:radioterapia; LB: Linfoma de Burkitt; LDCB:Linfoma difuso de células B; LT:Linfoma de células T; LH: Linfoma de Hodgkin; seg:seguimento; CHOP: 

ciclofosfamida, doxorrubicina,vincristina e prednisona; CHOEP: ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina, etoposide e prednisona; ABVD: doxorrubicina, bleomicina, vimblastina e dacarbazina; HyperCVAD: 

ciclofosfamida,vincristina, doxorrubicina, metotrexato, ara-C, dexametasona e metilprednisolona: EPOCH:etoposide,doxorrubicina,vincristina e ciclofosfamida; CODOX-M/IVAC: ciclofosfamida,adriamicina, 
vincristina emetotrexate/ifosfamida,etoposide e arabinosídeo de citosina; ICE: ifosfamida,etoposide e carboplatina; DHAP: dexametasona,cisplatina e citarabina; GND: vinorelbina,gencitabina e 

doxorrubicinalipossomal; RT:radioterapia. 
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Referindo-se às infecções oportunistas relacionadas ao HIV, dez (55,5%) não apresentaram esta 

complicação, enquanto que quatro (22,2%) apresentaram candidíase oral, um (5,5%) 

apresentou herpes zoster e um (5,5%) tuberculose pulmonar. Analisando as complicações 

infecciosas dois não apresentaram complicações (11,1%), sete pacientes apresentaram 

neutropenia febril (38,9%), três colite neutropênica (16,6%), três sepse de foco respiratório 

(16,6%), dois infecção de partes moles (11,1%), um rinossinusite (5,5%) e um endocaradite 

infeciciosa (5,5%). Em apenas um paciente foi descrita associação de enterocolite neutropênica 

e sepse de foco respiratório. 

 

Quadro 5. Complicações do tratamento dos linfomas relacionados ao HIV em adultos 

atendidos na rede pública de saúde 

ID Histo Infecções oportunistas relacionadas ao HIV Complicações infecciosas 

1 LB Ausente ENTEROCOLITE NEUTROPÊNICA 

2 LB Ausente NEUTROPENIA FEBRIL 

3 LB HERPES ZOSTER RINOSSINUSINITE 

4 LB Ausente AUSENTE 

5 LB Ausente INFECÇÃO DE PARTES MOLES 

6 LDCB CANDICÍASE OROFARÍNGEA SEPSE DE FOCO RESPIRATÓRIO 

7 LDCB TUBERCULOSE PULMONAR NEUTROPENIA FEBRIL 

8 LDCB Ausente NEUTROPENIA FEBRIL 

9 LDCB Ausente AUSENTE 

10 LDCB CANDIDÍASE OROFARÍNGEA 
ENTEROCOLITE NEUTOPÊNICA+SEPSE DE FOCO 

RESPIRATÓRIO 

11 LDCB CANDIDÍASE OROFARÍNGEA INFECÇÃO DE PARTES MOLES 

12 LDCB Ausente ENDOCARDITE INFECICIOSA EM VÁLVULA MITRAL 

13 LDCB Não informado NÃO INFORMADO 

14 LT Ausente NEUTROPENIA FEBRIL 

15 LT Não informado SEPSE DE FOCO RESPIRATÓRIO 

16 LH Ausente 
NEUTROPENIA FEBRIL+ENTEROCOLITE 

NEUTROPÊNICA 

17 LH Ausente NEUTROPENIA FEBRIL 

18 LH CANDIADÍSE OROFARÍNGEA NEUTROPENIA FEBRIL DE REPETIÇÃO 

ID: Identificação; Histo: Histopatológico; LB: Linfoma de Burkitt; LDCB: Linfoma difuso de células B; LT: 

Linfoma de células T; LH: Linfoma de Hodgkin 

DISCUSSÃO 

Na população do estudo observamos um predomínio de linfomas relacionados ao HIV em 

indivíduos do sexo masculino, o que também foi observado por outros autores10. Este fato pode 

estar relacionado a razão de prevalência de infecção por HIV no Brasil ser maior nos homens 

do que nas mulheres11. 
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Quanto ao tempo de diagnóstico de infecção pelo HIV até o diagnóstico do linfoma, 

observamos que metade dos casos tiveram o diagnóstico da infecção pelo HIV concomitante 

ao do linfoma, sendo realizado nos exames de sorologia que fazem parte do protocolo inicial 

de exames dos pacientes com câncer nos serviços do estudo. Este fato revela baixa adesão da 

população de risco aos testes sorológicos, que na atualidade são, amplamente disponibilizados 

pelo sistema público de saúde, o que demonstra uma necessidade de educar a população sobre 

os riscos e a necessidade de um diagnóstico e início do tratamento o mais precoce possível, 

conduta esta que demonstrou claramente diminuir a morbidade e mortalidade relacionada ao 

HIV6. Em um estudo do Reino Unido foi observado que em apenas uma pequena porcentagem 

o linfoma é diagnosticado simultaneamente ao HIV, evidenciando boa adesão aos testes 

sorológicos por parte desta população com início precoce do tratamento12. 

Os valores de DHL estavam aumentados em 12 dos pacientes (66,7%), semelhante a uma série 

realizada por Cabrera1 com 55 pacientes, onde o DHL era maior do que 1,5 vezes o valor normal 

em 37 casos (75%), dado este que confere maior risco quando avaliado o Índice de Prognóstico 

Internacional (IPI) para os linfomas não-Hodgkin, escore prognóstico que também é utilizado 

para os linfomas relacionados à infecção pelo HIV13. Por outro lado, a elevação do DHL é 

inespecífica em pacientes com aids, podendo estar elevada em diversas situações, a exemplo da 

infecção pelo Pneumocystis jiroveci, o que pode apresentar-se como um viés de confusão ao 

avaliar o IPI desta população em estudo14. Apesar de o valor do DHL aumentar os índices do 

IPI, deslocando os pacientes para uma classificação de risco com pior prognóstico, na avaliação 

do status performance pelo ECOG ao diagnóstico oito pacientes (44,4%) não apresentavam 

comprometimento das suas atividades diárias com um escore entre 0 e 1, o que pode ter sido 

observado devido à baixa média de idade em que se encontravam os pacientes ao serem 

diagnosticados com o linfoma. 

A distribuição dos tipos histológicos foi semelhante ao encontrado em outros estudos15 

predominando o linfoma difuso de células B e o linfoma de Burkitt. O perfil imuno-

histoquímico foi semelhante a população geral HIV negativo, chamando atenção que em sete 

casos (38,8%) a expressão do antígeno Ki-67 era superior a 90%, conferindo à doença um alto 

índice de proliferação celular 16. 

A classificação de Ann Arbor com modificação de Cotswolds foi semelhante ao observado em 

outros trabalhos17 havendo predomínio dos estadios mais avançados sendo observado os 

estádios III e IV em 14 pacientes (77,7%), associado a presença de sintomas B, doença bulky e 

doença extra linfonodal em mais de 50% dos pacientes, o que parece estar associado com o 

estado de imunodeficiência relacionado com a infecção pelo HIV. 



44 
 

 

Ao analisar os tratamentos realizados, pudemos observar uma grande variedade de esquemas 

quimioterápicos, sendo administrados desde quimioterapias citorredutoras (COP) até esquemas 

intensivos com drogas em infusão contínua (EPOCH). Como ainda não há consenso sobre o 

melhor tratamento para pacientes com linfomas relacionados ao HIV17 somado ao fato de o 

estudo ter sido realizado em mais de um hospital, sendo eles totalmente independentes, a 

escolha possivelmente esteve relacionada com a experiência e disponibilidade de drogas em 

cada serviço. No entanto observamos que em apenas um dos 15 casos em que CD20 era positivo 

na imuno-histoquímica o rituximabe foi administrado, a despeito de sua efetividade já ter sido 

demonstrada em alguns trabalhos, quando utilizado com critério em pacientes que apresentam 

CD4 acima de 50cél/mcL18,19. Esta conduta fundamenta-se na Portaria do Ministério da Saúde 

de 2014, vigente até o momento no Brasil, em que o uso do anticorpo monoclonal anti-CD20 é 

contra-indicado em pacientes com sorologias positiva para HIV e Hepatite B21 podendo ter sido 

este mais um fator que contribuiu para a evolução desfavorável dos pacientes estudados. 

Nesta série observamos uma mortalidade bastante elevada, equivalente a 44,4%, e resposta 

completa em apenas 11,1%, bastante inferior ao observado por outros autores10. Essa alta taxa 

de insucesso no tratamento pode estar relacionada com as frequentes complicações infecciosas 

relacionadas ao tratamento, que ocorreram em 83,3% dos casos, com a não utilização do 

anticorpo monoclonal anti-CD20, ao atraso no diagnóstico tanto do linfoma como do HIV e às 

precárias condições de saúde básica e de vida da população em estudo, reforçando a necessidade 

de melhores condições de acesso à saúde.  
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9 CONCLUSÕES 

 

 Os linfomas relacionados ao HIV predominaram em indivíduos do sexo masculino com 

idade média de 41 anos. Os tipos histológicos predominantes foram o Linfoma não Hodgkin 

difuso de células B e o Linfoma de Burkitt; 

 Metade dos pacientes foram diagnosticado com infecção pelo HIV concomitante ao 

diagnóstico do linfoma. Os valores de DHL estavam elevados e o Ki67 era superior a 90% em 

mais da metade dos pacientes, denotando a agressividade da neoplasia.  

 Pela classificação de Ann Arbor com modificação de Cotswolds 77,7% apresentavam 

estádio avançado entre III e IV e 61,1%, apresentavam sintomas B, massa Bulky estava presente 

também em 61,1% dos pacientes e a doença extralinfonodal em metade dos casos.  

 O tratamento utilizado variou de esquemas menos intensivos a mais intensivo, 

dependendo da gravidade da doença e do serviço em que o paciente se encontrava. 

 Dos 18 pacientes 44,4% evoluíram para óbito, apenas 11,1% apresentaram resposta 

completa e houve perda do seguimento também em de 11,1% pacientes. 

 As infecções oportunistas ocorreram em 44,4% dos casos, e as complicações infecções 

foram mais frequentes ocorrendo em 83,32% dos pacientes. 
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APÊNDICE A – Ficha de coleta de dados 

 

Hospital de Origem  

Registro Hospitalar  

Nome  

Data de Nascimento ___/____/____ 

Sexo (   )Feminino    (   )Masculino 

Idade do paciente ao diagnóstico  

Data de diagnóstico do linfoma 

(Data do 1o exame 

anatomotopatológico) 

___/____/____ 

Diagnóstico Anatomopatológico  

Perfil Imunohistoquímico Marcadores positivos Marcadores negativos 

 

 

 

 

 

Hemograma ao diagnóstico Hb:___Leucócitos:__________ (neutrófilos:_____________ 

eosinófilos: _____________ Monócitos: ________________ 

Linf. típicos: ____________ Linf. atípicos: ______________) 

Plaquetas: ______________ 

Valor do DHL ao diagnóstico  

Número de internamentos para 

tratamento do linfoma 
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Número de dias em que o paciente 

permaneceu hospitalizado em cada 

internamento 

T1_____________ T2_____________ 

T3_____________ T4_____________ 

T5_____________ T6_____________ 

T7_____________ T8_____________ 

T9_____________ T10____________ 

Data do diagnóstico do HIV ___/____/____ 

Valores de CD4 Data: ___/___/___Valor: ____________ 

Data: ___/___/___Valor: ____________ 

Data: ___/___/___Valor: ____________ 

Data: ___/___/___Valor: ____________ 

Data: ___/___/___Valor: ____________ 

Data: ___/___/___Valor: ____________ 

Data: ___/___/___Valor: ____________ 

Data: ___/___/___Valor: ____________ 

 

Valores da carga viral Data: ___/___/___Valor: ____________ 

Data: ___/___/___Valor: ____________ 

Data: ___/___/___Valor: ____________ 

Data: ___/___/___Valor: ____________ 

Data: ___/___/___Valor: ____________ 

Data: ___/___/___Valor: ____________ 

Data: ___/___/___Valor: ____________ 

Data: ___/___/___Valor: ____________ 

 

Uso de Antiretroviriais 1. Sim      2. Não 

2. Não informado 

Droga: Início: __/__/__ Fim: __/__/__ 

Droga: Início: __/__/__ Fim: __/__/__ 
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Droga: Início: __/__/__ Fim: __/__/__ 

Droga: Início: __/__/__ Fim: __/__/__ 

Droga: Início: __/__/__ Fim: __/__/__ 

Droga: Início: __/__/__ Fim: __/__/__ 

Droga: Início: __/__/__ Fim: __/__/__ 

Número de linfonodos envolvidos 

no diagnóstico 

 

Lesões extra linfonodais ao 

diagnóstico 

1. Ausente 

2. Medula óssea (Biópsia) 

3. Trato Gastrointestinal 

4. Sistema nervoso central (Estudo do LCR e 

exames de imagem RNM e/ou Tomografias) 

5. Outro (_____________) 

6. Não informado 

 

 

Presença de sintomas B 1. Febre 

2. Sudorese profusa noturna 

3. Perda de peso maior que 10% 

4. Ausente 

5. Não informado 

Estadiamento de Ann Arbor ao 

diagnóstico 

1. I (uma cadeia ganglionar) 

2. II (duas ou mais cadeias ganglionares do mesmo 

lado do diafragma) 

3. III (gânglios linfáticos em ambos os lados do 

diafragma) 
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4. IV (envolvimento disseminado de um ou mais órgãos 

extranlinfáticos – fígado, medula óssea, pulmões ou 

líquido cefalorraquidiano) 

6. Não informado 

Presença de massa bulky (X): 

massa ganglionar maior que 10cm 

ou ocupando 1/3 da caixa torácica 

1. Sim 

2. Não 

3. Não informado 

ECOG Status performance ao 

diagnóstico 

0-Assintomático. Totalmente ativo. 

1-Restrição às atividades intensas, 

mas deambulando e capaz de 

realizar atividades laborais leves. 

2-Incapaz de realizar atividades 

laborais, mas deambulando e com 

autocuidado presente. 

3-Autocuidado limitado e confinado 

ao leito ou cadeira durante mais de 

50% do período que permanece 

acordado. 

4-Impossível autocuidado e 

totalmente confinado ao leito ou à 

cadeira. 

1.    0 

2. 1-2 

3. 3-4 

4. Não informado 

Complicações infecciosas durante o 

tratamento do linfoma 

1. Ausente 

2. Pneumonia 

3. Infecção do trato urinário 

4. Infecção de cateter venoso central 

5. Sepse 

6. Infecção de partes moles 
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7. Enterocolite neutropênica 

8. Candidemia 

9. Infecção por bactéria multidroga resistente 

10. Outras: _______________ 

11. Não informado 

Surgimento de infecções 

oportunistas durante o tratamento 

do linfoma 

12. Tuberculose pulmonar 

13. Tuberculose extra-pulmonar 

14. Candidíase orofaríngea 

15. Candidíase esofágica 

16. Neurotoxoplasmose 

17. Outra: ____________ 

18. Ausente 

19. Não informado 

Tratamento utilizado para o 

linfoma  

Início Fim 

1o __/__/ ___ __/__/ ___ 

2o __/__/ ___ __/__/ ___ 

3o __/__/ ___ __/__/ ___ 

4o __/__/ ___ __/__/ ___ 

Uso de rituximabe 1. Sim   2. Não   3. Não informado 

Reavaliação durante o tratamento 

(Tab.1) 

Data: ___/___/____. 

1. Respota completa  

2. Resposta parcial 

3. Progressão/Recidiva  

4. Doença estável 

5. Óbito Data: __/__/___. 

Reavaliação ao final do tratamento 

(Tab.1) 

Data: ___/___/____. 

1. Resposta completa  

2. Resposta parcial 

3. Progressão/Recidiva  

4. Doença estável 

5. Óbito Data: __/__/___. 
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Padrão de 

resposta 

Linfonodos Massas nodais Baço e fígado Medula óssea 

Resposta 

Completa 

Normais Normais/Massa 

FCG-PET 

negativo 

Normais (não 

palpáveis e 

sem nódulos) 

Negativa 

Resposta parcial Normais Normais Normais Positiva ou 

indeterminad

a 

Diminuição > 

50% 

Diminuição > 

50%/ FCG-PET 

positivo 

Diminuição > 

50% nódulos e 

sem aumento 

do tamanho 

Irrelevante 

Progressão/recidiv

a 

Novos/aument

o > 50%  

Novos/aument

o > 50% 

Novos/aument

o > 50% 

Novo 

envolvimento 

ou 

reaparecimen

to 

Doença estável Nenhum dos padrões anteriores 

Tab1. Padrão de resposta pelos critérios de Cheson (2007) 

FDG: Fluorodeoxiglicose; PET: Positron Emission Tomography 
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APÊNDICE B - Artigo em inglês 

 

HIV-related lymphomas in adults served in the public health network 

 

Janaíra da Silva Nascimento¹, Paulo Sérgio Ramos de Araújo2, Daniel Sá Araújo Lins Carvalho3 

and Vera Magalhães4 

 

¹Service of Onco-Hematology of Pernambuco Cancer Hospital, Hematology Foundation and 

Hemotherapy Pernambuco, Recife, Brazil; 

²PhD in Tropical Medicine from the Federal University of Pernambuco, Recife, Brazil, 

Associate Professor of the Department of Tropical Medicine - Health Sciences Center of the 

Federal University of Pernambuco, Researcher at the Research Center Aggeu Magalhães, 

Recife, Brazil; 

3Medical student at the Federal University of Pernambuco, Recife, Brazil; 

4PhD in Infectious and Parasitic Diseases, Federal University of São Paulo, Brazil, Full 

Professor of Tropical Medicine Department of the Federal University of Pernambuco, Recife, 

Brazil. 

 

 

Abstract 

 

Objective: To describe the clinical and laboratory characteristics, initial staging and outcome 

of HIV-related lymphoma in adults attended at in public hospitals in Recife, Pernambuco. 

Methods: A descriptive, retrospective case series, conducted from January 2010 to December 

2015. Results: We included 18 patients in the study, of whom 61.1% were male, mean age 41 

years. Nine of the 18 patients (50%) had a diagnosis of HIV infection concurrent with the 

diagnosis of lymphoma. The most common histological types were diffuse non-Hodgkin B-cell 

lymphoma, eight patients (44.4%); and Burkitt lymphoma, five (27.8%) cases. The Cotswold 

revision of the Ann Arbor staging classification in 14 patients (77.7%) was between III and IV. 

B Symptoms were present in 11 patients (61.1%), bulky mass was observed in 11 cases (61.1%) 

and had extra-nodal involvement in eight patients (44.4%). Four patients died in the very first 

line of treatment and two were refractory, while six patients had a partial response and only one 

had a complete response. Among the eight patients followed for second-line treatment one 

patient died. Among those who carried out the third-line treatment, two died, and the only 
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patient who underwent the fourth chemotherapy line also died. Conclusions: In accordance 

with the literature, we found that patients diagnosed with lymphoma associated with HIV had 

an advanced early clinical staging, and evolved with low response rates to chemotherapy which 

may be related to the frequent infectious complications related to treatment, the non-use of anti-

CD20 monoclonal antibody treatment, the delay in diagnosis of both lymphoma and HIV and 

the precarious basic health and living conditions of the study population, reinforcing the need 

for better access to health care. 

 

Keywords: Lymphoma. HIV. Aids. Hodgkin’s Lymphoma. Neoplasia 

 

 

Introduction 

Individuals infected with human immunodeficiency virus (HIV) have higher morbidity and 

mortality due to cancer, which is the third most common cause of death in this group, despite 

the high effectiveness of antiretroviral therapy (ART)1. Since the beginning of the AIDS 

pandemic, the relationship between HIV and the appearance of certain cancers has been noted, 

notably Kaposi’s sarcoma (KS) and lymphomas2,3. Prior to the advent of ART, a 1000-fold 

increased risk was reported for the development of primary central nervous system lymphomas 

and Burkitt’s lymphomas in HIV-infected patients, as well as 8-30-fold higher risk for 

Hodgkin’s lymphoma and 60-200-fold higher risk for non-Hodgkin’s lymphomas in this 

population4,5. After the introduction of ART, there was a substantial decline in HIV-related 

morbidity and mortality, but the impact on the decline in the incidence of non-Hodgkin’s 

lymphoma was lower than that observed for Kaposi’s sarcomas and opportunistic infections6. 

Regarding Hodgkin’s lymphomas, some studies have hypothesized that the introduction of 

ART would be contrarily related to an increase in cases, since this group of lymphomas appears 

to be associated with more moderate degrees of immunodeficiency7,8. There are few studies on 

AIDS-associated neoplasms in Brazil9, and there has been no report on the profile of these 

patients with lymphoma and their outcome in Pernambuco. 

 

Methods 

A retrospective, descriptive study, of a case series type, was carried out at two university 

hospitals and a reference hospital for cancer treatment that attend patients of the public health 

network, from January 2010 to December 2015. 
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The medical records were analyzed of patients aged 18 years or more, diagnosed with 

lymphoma through histopathological and immunohistochemical examination and who had HIV 

or AIDS infection. The study was approved by the Research Ethics Committee involving 

Human Beings from each institution involved. 

A specific form was used, containing the following variables: age, sex, histopathological 

diagnosis, immunohistochemical diagnosis, initial Ann Arbor staging, presence of bulky 

disease, presence of extra-nodal disease, presence of B symptoms, performance status at 

diagnosis by Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) hemoglobin dosage, platelet count, 

lactate dehydrogenase (LDH) dosage, use of ART, chemotherapeutic treatment used, 

opportunistic infections and infectious complications, treatment evolution and clinical outcome 

at the end of treatment or until the end of the study period. 

The data were then allocated into tables, where the variables were analyzed according to 

absolute (n) and relative (%) frequency, and the evolution of the cases analyzed individually. 

 

Results 

Data from 18 medical records of patients diagnosed with lymphoma and having HIV or AIDS 

infection were included, of which 11 (61.1%) were male, with a mean age of 41 years. Half of 

the cases had their HIV diagnosis concomitant with the diagnosis of lymphoma, seven (38.8%) 

knew they had been infected with HIV for less than one year, and only two (11.1%) had been 

aware of HIV infection for more than one year before diagnosis of lymphoma. 

Regarding laboratory tests, the value of LDH was above 300 IU/L in 12 patients (66.7%), 

between 150 and 300 IU/L in three (16%) and less than 150 IU/L in two patients (11.1%), in 

only one case (5.5%) was this data not recorded in medical records. Regarding the performance 

status by ECOG at diagnosis, eight (44.4%) were fully active, being between 0 and 1 on the 

scale, and three (16.6%) presented some impairment of the general state receiving a score of 2 

to 4, however, in seven of the cases (38.8%) this data was not reported. 

The histopathological study showed that the most frequent conditions were diffuse B-cell non-

Hodgkin’s lymphoma, present in eight cases (44.4%) and Burkitt’s lymphoma, found in five 

cases (27.8%). Non-Hodgkin’s T lymphoma and Hodgkin’s lymphoma totaled two cases 

(11.2%) and three cases (16.8%), respectively (Table 1). 

 

Table 1. Histopathological characteristics of HIV-related lymphomas 

in adults served in the public health network 
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CHARACTERISTICS  NUMBER (%) 

NHL-B 13(72.2%) 

BURKITT’S LYMPHOMA 5 (27.8%) 

DIFFUSE B-CELL NON-HODGKIN’S LYMPHOMA 8 (44.4%) 

NHL-T 2(11.2%) 

ANAPLASTIC LARGE CELL LYMPHOMA ALK-NEGATIVE 1(5.6%) 

PERIPHERAL T-CELL LYMPHOMA, WITHOUT OTHER 

SPECIFICATIONS 

1(5.6%) 

HL 3(16.8%) 

HODGKIN’S LYMPHOMA, LYMPHOCYTE-RICH 1 (5.6%) 

HODGKIN’S LYMPHOMA, MIXED CELLULARITY 1 (5.6%) 

HODGKIN’S LYMPHOMA, NODULAR-LYMPHOCYTE 

PREDOMINANT 

1 (5.6%) 

 

The immunohistochemical profile of each case is presented in Chart 1, confirming the 

histopathological diagnosis. Of the 18 patients, nine had Ki-67 antigen expression tested and 

reported, of which, in two patients (11.1%) this was less than 90%, and in seven (38.8%) it was 

greater than 90%. In five cases (27.7%) the Ki-67 antigen was not analyzed and in four (22.2%) 

it was positive but was not quantitatively presented in the immunohistochemical examination. 
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Chart 1. Immunohistochemical profile of HIV-related lymphomas in adults served in the public health network 

ID HISTO IMMUNOHISTOCHEMICAL MARKERS 

  CD20 CD10 CD45 CD30 CD3 CD5 CD15 CD4 CD8 CD7 ALK CD23 EMA BCL2 BCL6 CD68 EBV KI67 KAPPA LAMBDA CICLINAD1 ALK 

1 BL + + NT NT - NT NT NT NT NT NT NT NT - NT NT NT 100% NT NT NT NT 

2 BL + NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT + NT NT 100% NT NT NT NT 

3 BL + - + - - - NT NT NT NT NT - NT - + NT + 95% NT NT - NT 

4 BL + NT NT - NT NT NT NT NT NT NT - NT - + NT + 100% NT NT NT NT 

5 BL + + NT NT - NT NT NT NT NT NT NT NT - + NT NT 100% NT NT - NT 

6 DBCL + NT NT - - NT NT NT NT NT NT NT NT NT + NT NT 90% NT NT NT NT 

7 DBCL + NT NT + - NT NT NT NT NT NT NT NT + + NT NT 80% NT NT NT NT 

8 DBCL + NT NT NT + NT NT NT NT NT NT NT NT - + NT NT 40% NT NT NT NT 

9 DBCL + NT NT NT - NT NT NT NT NT NT NT NT - NT  + NI NT NT NT NT 

10 DBCL + NT + NT - NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT 

11 DBCL + - NT - - NT NT NT NT NT NT NT NT + - NT NT NT NT NT NT NT 

12 DBCL + NT + NT - NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NI NT NT NT NT 

13 DBCL + NT + + - NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT - NI + - NT NT 

14 TL NT NT +  + - NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT 90% NT NT NT NT 

15 TL - NT + + - NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NI - - NT + 

16 HL - NT - + - NT + NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT 

17 HL + NT - + - NT + NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NI NT NT NT NT 

18 HL + NT + + - + NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT 

ID: Identification; HISTO: Histopathology; BL: Burkitt’s lymphoma; DBCL: Diffuse B-cell lymphoma; TL: T-cell lymphoma; HL: Hodgkin’s lymphoma; NT: not-tested; 

NI: not-informed 
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Evaluating the initial Cotswolds-modified Ann Arbor staging, nine of the patients (50%) were 

in stage IV, five (27.7%) in stage III, three (16.6%) in stage II and one (5.5%) in stage I. B 

symptoms were present in 11 patients (61.1%), and in four cases there was no report of this 

data, bulky disease was also observed in 11 patients (61.1%). There was extra-lymph node 

involvement in nine patients (50%) but in three cases this data was not available (Chart 2). 

 

Chart 2. Ann Arbor staging with Cotswolds modification of HIV-related lymphomas in 

adults served in the public health network 

ID Histo Ann Arbor staging 
Extra-nodal 

disease (E) 

Presence 

of bulky 

mass (X) 

B 

symptoms 

 

Classification 

1 BL IV Present Present Present  IV E X B 

2 BL II Present Present Present  II E X B 

3 BL I Absent Present Present  I X B 

4 BL II Absent Present Absent  II X A 

5 BL IV Present Present Present  IV E X B 

6 DBCL IV Present Absent Present  IV E B 

7 DBCL III Present Absent Present  III E B 

8 DBCL II Absent Present Absent  II X A 

9 DBCL III Not informed Present 
Not 

informed 

 
III ? X ? 

10 DBCL IV Present Absent Present  IV E B 

11 DBCL III Not informed Present 
Not 

informed 

 
III ? X ? 

12 DBCL IV Absent Present Present  IV X B 

13 DBCL IV Not informed Absent 
Not 

informed 

 
IV ? ? 

14 TL IV Present Present Present  IV E X B 

15 TL IV Present Absent 
Not 

informed 

 
IV E  

16 HL III Absent Present Present  III X B 

17 HL III Absent Absent 
Not 

informed 

 
III ? 

18 HL IV Present Absent Present  IV E B 

ID: Identification; Histo: Histopathology; BL: Burkitt’s lymphoma; DBCL: Diffuse B-cell lymphoma; TL: T-

cell lymphoma; HL: Hodgkin’s lymphoma 

 

In the case of patients with non-Hodgkin’s lymphoma, first-line chemotherapy treatment (CT) 

in eight patients (44.4%) was CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine and 

prednisone), while in only one case (5.5%) it was chosen to perform COP (cyclophosphamide, 

vincristine and prednisone) due to the patient’s general compromised state. In five patients 

(27.8%) EPOCH (etoposide, doxorubicin, vincristine and cyclophosphamide) was used and one 

patient (5.5%) was treated with Hyper-CVAD (cyclophosphamide, vincristine, doxorubicin, 
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methotrexate, ara-C, dexamethasone and methylprednisolone). In only one case was rituximab 

associated with CT. The three (16.7%) cases of Hodgkin’s lymphoma were treated with ABVD 

(doxorubicin, bleomycin, vinblastine and dacarbazine) as the first-line treatment. 

Of the 18 cases analyzed, eight followed on to second-line treatment, wherein the CODOX-

M/IVAC scheme (cyclophosphamide, adriamycin, vincristine, methotrexate/ifosfamide, 

etoposide and cytosine arabinoside) was used in three of the cases. The second most common 

scheme was EPOCH, used in two cases (25%), while in single cases (12.5% each) CHOEP 

(cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, etoposide and prednisone), ICE (ifosfamide, 

etoposide and carboplatin) and DHAP (dexamethasone, cisplatin and cytarabine) were used. 

For the third-line treatment, only three patients were followed using the CODOX-M/IVAC + 

radiotherapy and Hyper-CVAD regimens in one (33.6%) and two (66.7%) cases, respectively. 

Only one patient went on to the fourth-line treatment, undergoing GND (vinorelbine, 

gemcitabine and liposomal doxorubicin) (Chart 3). 

Regarding the evolution of treatment, four patients already died during first-line treatment and 

five were refractory. Partial responses (PR) were observed in six patients and only one 

presented a complete response (CR). In two cases there was loss of follow-up after first-line 

treatment. Of the eight patients who followed on to second-line treatment, one died and one 

presented a CR, three went on to the third-line due to refractory disease, and three were not 

reevaluated by the end of the study period. Among the three who continued on to the third-line 

treatment, two died, and the only patient who followed on to fourth-line CT treatment also died 

(Chart 3). 
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Chart 3. Response to treatment of HIV-related lymphomas in adults treated in the public health system 

ID Histo Use of Rituximab 1st-line CT Response to 1st-line CT 2nd-line CT 
Response to 

2nd-line CT 
3rd-line CT 

Response to 

3rd-line CT 
4th-line CT 

Response to 

4th-line CT 

1 BL No HYPERCVAD Partial response-in FU - - - - - - 

2 BL No 
EPOCH  
(2 cycles) 

Death  - - - - - - 

3 BL No CHOP Refractory EPOCH Refractory HYPERCVAD Death - - 

4 BL No 
EPOCH  
(6 cycles) 

Complete response - - - - - - 

5 BL No CHOP Refractory EPOCH Refractory 
CODOX-
M/IVAC+RT 

Refractory GDN Death 

6 DBCL No COP Death  - - - - - - 

7 DBCL No 
EPOCH  
(8 cycles) 

Refractory 
CODOX-
M/IVAC+RT 

Death - - - - 

8 DBCL No 
EPOCH  
(1 cycle) 

Refractory 
CODOX-
M/IVAC+RT 

In FU - - - - 

9 DBCL No 
CHOP  
(2 cycles) 

Partial response 
CHOEP  
(2 cycles) 

In FU - - - - 

10 DBCL No CHOP Loss of FU - - - - - - 

11 DBCL No CHOP Death  - - - - - - 

12 DBCL Sim CHOP Partial response DHAP Refractory HYPER-CVAD Death - - 

13 DBCL No 
CHOP  
(8 cycles) 

Partial response-in FU - - - - - - 

14 TL No 
EPOCH  
(3 cycles) 

Partial response 
CODOX-
M/IVAC+RT 

In FU - 
 

- - 

15 TL No 
CHOP  
(2 cycles) 

Death  - - - - - - 

16 HL Not applied ABVD Refractory ICE 
Complete 
response 

- - - - 

17 HL Not applied ABVD Loss of FU - - - - - - 

18 HL Not applied 
ABVD  
(6 cycles) 

Partial response-in FU - - - - - - 

ID: Identification; Histo: Histopathology; CT: chemotherapy; RT: radiotherapy; BL: Burkitt’s lymphoma; DBCL: Diffuse B-cell lymphoma; TL: T-cell lymphoma; HL: Hodgkin’s lymphoma; FU: follow-up; CHOP: 

cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine and prednisone; CHOEP: cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, etoposide and prednisone; ABVD: doxorubicin, bleomycin, vinblastine and dacarbazine; Hyper-
CVAD: cyclophosphamide, vincristine, doxorubicin, methotrexate, ara-C, dexamethasone and methylprednisolone: EPOCH: etoposide, doxorubicin, vincristine and cyclophosphamide; CODOX-M/IVAC: 

cyclophosphamide, adriamycin, vincristine emetotrexate/ifosfamide, etoposide and cytosine arabinoside; ICE: ifosfamide, etoposide and carboplatin; DHAP: dexamethasone, cisplatin and cytarabine; GND: vinorelbine, 

gemcitabine and doxorubicinaliposomal; RT: radiotherapy. 



70 

 

 

With regard to opportunistic infections related to HIV, ten (55.5%) did not present this 

complication, while four (22.2%) had oral candidiasis, one (5.5%) had herpes zoster and one 

(5.5%), pulmonary tuberculosis. In terms of infectious complications, two patients (11.1%) 

presented no complications, seven (38.9%) febrile neutropenia, three (16.6%) neutropenic 

enterocolitis, three (16.6%) respiratory sepsis, two (11.1%) soft-tissue infection, one (5.5%) 

rhinosinusitis and one (5.5%) infective endocarditis. In one patient, an association of 

neutropenic enterocolitis and respiratory focus sepsis was reported. 

 

Chart 4. Complications of treatment of HIV-related lymphomas in adults served in the 

public health network  

ID Histo Opportunistic infections related to HIV Infectious complications 

1 BL Absent NEUTROPENIC ENTEROCOLITIS 

2 BL Absent FEBRILE NEUTROPENIA 

3 BL HERPES ZOSTER RHINOSINUSITIS 

4 BL Absent Absent 

5 BL Absent SOFT-TISSUE INFECTION 

6 DBCL ORAL CANDIDIASIS RESPIRATORY SEPSIS 

7 DBCL PULMONARY TUBERCULOSIS  FEBRILE NEUTROPENIA 

8 DBCL Absent FEBRILE NEUTROPENIA 

9 DBCL Absent Absent 

10 DBCL ORAL CANDIDIASIS 
NEUTROPENIC ENTEROCOLITIS + RESPIRATORY 

SEPSIS 

11 DBCL ORAL CANDIDIASIS SOFT-TISSUE INFECTION 

12 DBCL Absent INFECTIVE ENDOCARDITIS IN MITRAL VALVE 

13 DBCL Not informed Not informed 

14 TL Absent FEBRILE NEUTROPENIA 

15 TL Not informed RESPIRATORY SEPSIS 

16 HL Absent 
FEBRILE NEUTROPENIA + NEUTROPENIC 

ENTEROCOLITIS 

17 HL Absent FEBRILE NEUTROPENIA 

18 HL ORAL CANDIDIASIS RECURRING FEBRILE NEUTROPENIA 

ID: Identification; Histo: Histopathology; BL: Burkitt’s lymphoma; DBCL: Diffuse B-cell lymphoma; TL: T-

cell lymphoma; HL: Hodgkin’s lymphoma 

DISCUSSION 

In the study population, we observed a predominance of HIV-related lymphomas in males, 

which has also been observed by other authors10. This fact may be related to the prevalence of 

HIV infection in Brazil being higher in men than in women11. 

As for the time from diagnosis of HIV infection to the diagnosis of lymphoma, we observed 

that half of the cases had the diagnosis of HIV infection concomitant with that of lymphoma, 
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as serology tests are performed as part of the initial protocol of examinations of cancer patients 

in public health services. This fact reveals the low rates of getting serological tests among the 

at-risk population, despite such tests being widely available nowadays in the public health 

system. Clearly, there is a need to educate the population about the risks and the need for a 

diagnosis in order to start treatment as soon as possible, which has been demonstrated to 

decrease HIV-related morbidity and mortality6. In a UK study it was observed that in only a 

small percentage of cases is lymphoma diagnosed simultaneously with HIV, evidencing good 

adherence to serological tests by this population with early start of treatment12. 

LDH values were elevated in 12 of the patients (66.7%), similar to a series performed by 

Cabrera1 with 55 patients, where LDH was more than 1.5 times greater than the normal value 

in 37 cases (75%), which confers a higher risk when evaluating the International Prognosis 

Index (IPI) for non-Hodgkin’s lymphomas, a prognostic score that is also used for lymphomas 

related to HIV infection13. On the other hand, the elevation of LDH is non-specific in patients 

with AIDS, and may be elevated in several situations, such as Pneumocystis jiroveci infection, 

which may present a confounding bias when evaluating the IPI of this population under study14. 

Although the value of LDH increased the IPI indices, shifting the patients to a classification of 

risk with a worse prognosis, the evaluation of status performance by ECOG at diagnosis found 

eight patients (44.4%) had no impairment of their daily activities, with a score between 0 and 

1, which may have been observed because of the low mean age of patients diagnosed with 

lymphoma. 

The distribution of histological types was similar to that found in other studies15, predominating 

diffuse B-cell lymphoma and Burkitt’s lymphoma. The immunohistochemical profile was 

similar to the general HIV-negative population, noting that in seven cases (38.8%) Ki-67 

antigen expression was greater than 90%, giving the disease a high rate of cell proliferation16. 

The Ann Arbor classification with Cotswolds modification was similar to that observed in other 

studies17, with more advanced stages predominating. Stages III and IV were observed in 14 

patients (77.7%), associated with the presence of B symptoms, bulky disease and extra-lymph 

node involvement in more than 50% of the patients, which appears to be associated with the 

immunodeficiency status related to HIV infection. 

When analyzing the treatments performed, we could observe a great variety of 

chemotherapeutic regimens, ranging from cytoreductive (COP) to intensive regimens with 

continuous infusion of drugs (EPOCH). As there is still no consensus on the best treatment for 

patients with HIV-related lymphomas17 and the fact that the study was conducted in more than 

one hospital, which are entirely independent, the choice was possibly related to the experience 
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and availability of drugs in each service. However, we observed that in only one of the 15 cases 

in which CD20 was positive in the immunohistochemistry, rituximab was administered, 

although its effectiveness has already been demonstrated in some studies when used judiciously 

in patients with CD4 levels above 50 cells/mcL18,19. This conduct is based on the Ordinance of 

the Ministry of Health of 2014, currently valid in Brazil, in which the use of the anti-CD20 

monoclonal antibody is contraindicated in patients with serologies positive for HIV and 

Hepatitis B20, which may have been one more factor that contributed to the unfavorable 

evolution of the patients studied. 

In this series we observed very high mortality, equivalent to 44.4%, and a complete response 

in only 11.1%, much lower than that observed by other authors10. This high rate of treatment 

failure may be related to frequent treatment-related infectious complications, which occurred 

in 83.3% of cases, to the non-use of the anti-CD20 monoclonal antibody, to the delayed 

diagnosis of both lymphoma and HIV and to the precarious living conditions and the limited 

access to basic health care of the study population, reinforcing the need for better access to 

health care. 
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ANEXO A – Pareceres do Comitê de Ética 
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ANEXO B – ECOG  performance status 

Developed by the Eastern Cooperative Oncology Group, Robert L. Comis, MD, Group 

Chair.* 

GRADE ECOG performance status 

0 Fully active, able to carry on all pre-disease performance without restriction 

1 
Restricted in physically strenuous activity but ambulatory and able to carry out 

work of a light or sedentary nature, e.g., light house work, office work 

2 
Ambulatory and capable of all selfcare but unable to carry out any work activities; 

up and about more than 50% of waking hours 

3 
Capable of only limited selfcare; confined to bed or chair more than 50% of 

waking hours 

4 Completely disabled; cannot carry on any selfcare; totally confined to bed or chair 

5 Dead 

*Oken M, Creech R, Tormey D, et al. Toxicity and response criteria of the Eastern 

Cooperative Oncology Group.Am J Clin Oncol. 1982;5:649-655. 
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ANEXO C – Índice de prognóstico internacional (IPI) 

 

Fatores de risco do IPI  

Variável Adversidade Pontos 

Estádio 

Estado funcional 

DHL 

Idade 

Extranodal 

IIx, III, IV 

> 1 

> 1 x valor normal 

> 60 anos 

> 1 sítio 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Risco de acordo com IPI 

Risco Baixo Intermediário Intermediário alto Alto 

Pontos 0 1 2 3 

 

Adaptado de: The International non-Hodgkin”s prognostic factors Project. A predictive model 

for aggressive non-Hodgkin”s lymphoma. Cancer Res 1093;329:987-94. 

 

 


