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RESUMO

Hiperglicemia durante tratamento de indução em pacientes adultos com leucemia 
aguda e sua relação com infecções graves e mortalidade

Objetivo: Determinar a frequência de hiperglicemia durante a terapia de indução de 
leucemias agudas em adultos e avaliar a associação entre a presença de hiperglicemia e 
o desenvolvimento de infecções graves e a mortalidade durante os primeiros 30 dias do 
tratamento, bem como descrever a incidência e etiologia das infecções identificadas por 
hemoculturas neste período.

Método: Estudo retrospectivo tipo coorte com análise de prontuários de 280 pacientes 
adultos entre 18 e 60 anos com diagnóstico de leucemia aguda tratados na Fundação de 
Hematologia  e  Hemoterapia  de  Pernambuco  (HEMOPE)  entre  janeiro  de  2000  e 
dezembro de 2009. Hiperglicemia foi definida como a presença de pelo menos uma 
glicemia de jejum >100 mg/dL no período compreendido entre uma semana antes do 
início da quimioterapia de indução ao 30º dia pós-início do tratamento. A associação 
entre  hiperglicemia  e  presença  de  infecção  grave  (sepse  documentada 
microbiologicamente  ou  não,  com  instabilidade  hemodinâmica  necessitando  drogas 
vasoativas, insuficiência respiratória necessitando ventilação mecânica ou insuficiência 
renal necessitando hemodiálise), mortalidade e remissão completa foi analisada através 
de testes estatísticos adequados.

Resultados: Cento e oitenta e oito pacientes (67,1%) apresentaram hiperglicemia em 
algum  momento,  sendo  que  134  (47,8%)  apresentaram  “hiperglicemia  de  jejum 
precoce” (basal ou pré-neutropenia febril) e 148 (52,8%) apresentaram “hiperglicemia 
tardia”  (durante  neutropenia  febril).  Oitenta  e  dois  pacientes  (29,3%)  apresentaram 
infecções graves. A mortalidade por infecção durante neutropenia pós-quimioterapia de 
indução foi de 20,7% (58 pacientes). A mortalidade por outras causas nos primeiros 30 
dias da terapia de indução foi de 2,8% (8 pacientes, sendo 3 por hemorragia pulmonar, 4 
por AVC hemorrágico e 1 por choque cardiogênico). Os pacientes que desenvolveram 
hiperglicemia tiveram maior risco de infecções graves (OR 3,97 IC95% 2,08 – 7,57, 
p<0,001) e morte (OR 3,55 IC95% 1,77-7,12, p<0,001) nos primeiros 30 dias da terapia 
de indução. Não foi observado  maior risco de infecções fúngicas ou menor chance de 
obtenção de remissão completa nos pacientes com hiperglicemia. 247 pacientes (88,2%) 
apresentaram neutropenia febril. Destes, 95 (38,4%) apresentaram hemocultura positiva. 
Os micro-organismos mais frequentemente isolados foram as bactérias gram-negativas 
(59,0%),  seguidas  de  infecções  polimicrobianas  (21,0%),  bactérias  gram-positivas 
(14,7%) e fungos (5,3%). O diagnóstico topográfico de infecção mais  comum foi  a 
corrente sanguínea, seguida de pulmão e pele.

Conclusão: Este estudo demonstrou associação entre a ocorrência de hiperglicemia e o 
desenvolvimento de infecções graves e morte durante a terapia de indução de pacientes 
adultos com leucemia aguda. Quanto à etiologia das infecções, os resultados mostram 
que bactérias  gram-negativas  continuam predominando como agentes  causadores  de 
infecções em neutropênicos febris neste centro.

Palavras-chave: leucemia. Quimioterapia. Hiperglicemia. Infecções. Mortalidade.



 

ABSTRACT

Hyperglycemia during induction therapy for adult patients with acute leukemia 
and its association with complicated infections and mortality

Objective: To determine the prevalence of hyperglycemia during induction therapy of 
adult patients with acute leukemia, to stablish its effect on complicated infections and 
mortality during the first 30 days of treatment and to describe the incidence and etiology 
of bloodstream infections during this period.

Methods: We collected data on a retrospective cohort composed of 280 adult patients 
aged  18  to  60  years  with  previously  untreated  acute  leukemia  receiving  induction 
chemotherapy from January 2000 to December 2009 at the Fundação de Hematologia e 
Hemoterapia de Pernambuco (HEMOPE). Hyperglycemia was defined as the presence 
of at least one fasting glucose >100mg/dL observed one week prior until 30 days after 
induction therapy. The association between hyperglycemia and complicated infections 
(microbiologically documented, or not, sepsis with hemodynamic instability requiring 
vasoactive drugs,  respiratory failure requiring mechanical ventilation or renal failure 
requiring  hemodialysis),  mortality  and  complete  remission  was  performed  using 
standard statistical methods.  

Results: One hundred eighty-eight  patients (67.1%) presented hyperglycemia at  any 
moment during induction treatment, with 134 (47.8%) presenting baseline or pre-febrile 
neutropenia hyperglycemia and 148 (52.8%) presenting hyperglycemia during febrile 
neutropenia. Eighty-two patients (29.3%) developed complicated infections. Infection-
induced mortality during the neutropenia period was 20.7% (58 patients). Mortality  due 
to other causes during the first 30 days after induction was 2.8%,  including 8 lung 
hemorrhages, 4 brain hemorrhages and 1 cardiogenic shock. Hyperglycemia increased 
the risk of complicated infections (OR 3.97 IC95% 2.08 – 7.57, p<0.001) and death (OR 
3.55 IC95% 1.77-7.12, p<0.001), but did not increase the risk of fungal infections or 
decreased  the  risk  of  complete  remission  achievement.  Two-hundred  fourty-seven 
patients  (88.2%) presented  febrile  neutropenia  after  induction  therapy.  Of  these,  95 
(38.4%) had  a  microorganism isolated  from bloodstream.  Gram negative  organisms 
were the most common (59.0%), followed by polymicrobial infections (21.0%), gram 
positive  cocci  (14.7%)  and  fungi  (5.3%).   Bloodstream  was  the  main  source  of 
infection, followed by lung and skin.

Conclusion: This  study  demonstrated  an  association  between  the  presence  of 
hyperglycemia  and  the  development  of  complicated  infections  and  death  in  adult 
patients  during  induction  therapy  for  acute  leukemia.   Infections  caused  by  gram-
negative bacteria continue to predominate in febrile neutropenic episodes in this center.

Keywords: leukemia. Chemotherapy. Hyperglycemia. Infections. Mortality.  
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1. DELIMITAÇÃO DO TEMA

A ocorrência  de  hiperglicemia  tem  sido  descrita  como  fator  de  risco  para 

infecções e mortalidade em vários grupos de pacientes hospitalizados (BAKER  et al 

2006; BENFIELD et al, 2007; FAHY et al, 2009; UMPIERREZ et al, 2002). 

Estudos  em  grupos  selecionados  de  pacientes  criticamente  doentes 

demonstraram  impacto  significativo  no  manejo  agressivo  da  hiperglicemia  para  o 

aumento da sobrevida e redução de infecções e complicações em unidades de terapia 

intensiva (VAN DEN BERGHE  et al, 2001, VAN DEN BERGHE  et al, 2006) e pós-

operatório  de  cirurgias  cardíacas (SUBRAMANIAM  et  al,  2009).  Por  outro  lado, 

estudos recentes avaliando o controle intensivo da glicemia com insulina apresentaram 

grande  risco  de  eventos  adversos  como  hipoglicemia  e  ausência  de  benefício  na 

diminuição da mortalidade  hospitalar  (BURNKHORST  et  al,  2008;  WEINER  et  al, 

2008). 

Vários estudos tentam explicar a associação entre hiperglicemia e maiores taxas 

de  infecção.  Em pacientes  diabéticos  já  foi  demonstrada  redução  da  fagocitose,  da 

proliferação de linfócitos T e da resposta imunológica a  Candida albicans in vitro em 

períodos de hiperglicemia não controlada (BAGDADE et al, 1974; BLACK et al, 1990; 

GREGORY et al, 1993). A hiperglicemia também pode suprimir a resposta imune pela 

inibição da produção endógena de interleucina 2,  6 e 10 (REINHOLD  et al,  1996). 

Além disso, modelos animais com coelhos, utilizando lipopolissacarídeo para simular 

choque  séptico,  mostraram  que  a  presença  de  hiperglicemia  alterava  a  resposta 

inflamatória sistêmica e afetava negativamente o status hemodinâmico (LOSSER et al, 

1997).

A relação entre hiperglicemia e infecções em pacientes onco-hematológicos é 

pouco estudada na literatura, apesar da alta relevância desta associação, dado o estado 

de  imunossupressão e  o  uso freqüente  de  corticóides  neste  grupo de  pacientes.  Em 

pacientes  pós-transplante  de  medula  óssea  (TMO),  um estudo encontrou  associação 

entre hiperglicemia pré-neutropenia e ococrrência de infecções durante o período de 

neutropenia, com uma odds ratio (OR) para qualquer infecção de 1,11 (95% CI 1,01–

1,21) (P = 0,023) para cada aumento de 10 mg/dl na glicemia pré-neutropenia (DERR 

et al, 2008). Em outro estudo em pacientes submetidos a TMO, as taxas de neutropenia 

febril ou infecções documentadas foi  similar em pacientes com ou sem hiperglicemia, 



 

porém a presença de hiperglicemia foi significativamente associada a um maior risco de 

disfunção de órgãos, doença do enxerto contra o hospedeiro graus II-IV e mortalidade 

não relacionada à recaída (FUJI et al, 2007).

Também  existem  poucos  estudos  avaliando  a  incidência  de  hiperglicemia 

durante  a  terapia  de  indução  em  leucemias  agudas,  variando  entre  10  e  56%, 

dependendo  do  nível  de  glicose  definido  como  hiperglicemia.  (ALI  et  al,  2007; 

HOWARD et al, 2002; PUI et al, 1981; ROBERSON et al, 2009;  SONABEND et al, 

2008; WEISER et al, 2004). O tratamento de indução das leucemias agudas é realizado 

com  esquemas  de  poliquimioterapia  intensos,  sendo  infecção  uma  das  principais 

complicações  durante  esta  fase  devido  ao  período  de  neutropenia  provocado  pelo 

tratamento (GILLILAND et al, 2008).  

Weiser  e  col.  estudaram a  relação  entre  hiperglicemia  e  desenvolvimento  de 

sepse  e  infecção  complicada  em  pacientes  adultos  durante  a  indução  de  leucemia 

linfóide  aguda.  Hiperglicemia  ocorreu  em  37%  dos  pacientes.  Estes  pacientes 

apresentaram menor sobrevida mediana global  (29 meses  vs.  88 meses;  P < 0,001), 

maiores  taxas  de  sepse  (16,5%  vs.  8,0%;  P  =  0,03)  ou  infecções  complicadas 

(consideradas  como sepse,  pneumonia  ou  fungemia)  (38,8%  vs.  25,1%;  P =  0,016) 

quando comparados com pacientes sem hiperglicemia (WEISER et al, 2004).  

Ali  et  al. estudaram,  retrospectivamente,  a  relação  entre  hiperglicemia  e 

mortalidade hospitalar em pacientes com leucemia mielóide aguda e encontraram maior 

mortalidade (OR 1,38; 95%IC, 1,23-1,55, p<0,001) para os pacientes com hiperglicemia 

mesmo em níveis leves (110-150mg/dL) após ajuste para covariáveis como status da 

doença, tipo de quimioterapia de indução e resposta ao tratamento. Os pacientes que 

desenvolveram hiperglicemia tiveram maiores taxas de sepse grave (OR, 1,24; 95% CI, 

1,13-1,38; P < 0,001) ou sepse com insuficiência respiratória (OR, 2,04; 95% CI, 1,44-

291; P < 0,001) (ALI et al, 2007).

Nestes dois estudos, porém, não foi discriminado se a hiperglicemia antecedia a 

infecção,  podendo  ser  apontada  como  um  fator  de  risco,  ou  se  a  presença  de 

hiperglicemia era apenas um marcador de estresse propiciado pela infecção mais grave.



 

Em crianças portadoras de leucemia aguda a associação de hiperglicemia com 

infecção e mortalidade foi encontrada em um estudo (SONABEND  et al, 2008), mas 

não em outro (ROBERSON et al, 2009).

Devido  à  escassez  de  estudos  na  literatura  avaliando  a  associação  entre 

hiperglicemia durante a terapia de indução em pacientes com leucemia aguda, taxa de 

infecção grave e mortalidade, um estudo avaliando estas variáveis nestes pacientes se 

faz necesário.



 

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Diagnóstico, prognóstico e tratamento das leucemias agudas em adultos

2.1.1 Leucemia mielóide aguda

A leucemia mielóide aguda (LMA) é caracterizada pela proliferação clonal de 

precursores  mielóides  com  capacidade  reduzida  de  se  diferenciar  em  elementos 

maduros, levando como conseqüência ao acúmulo de mieloblastos e formas imaturas na 

medula óssea e sangue periférico (SCHIFFER et al, 2009).

A LMA é a forma mais comum de leucemia aguda em adultos, correspondendo a 

80% das leucemias agudas nesta faixa etária. Nos Estados Unidos da América (EUA), 

sua incidência oscila em torno de 3 a 5 casos por 100.000 habitantes. A idade mediana 

ao diagnóstico é de 60 a 65 anos e a relação homem:mulher é de 5:3 (GILLILAND et  

al, 2008). Estimativas de incidência do INCA para o ano de 2010 previam 5240 casos 

de leucemias (todos os tipos) para o sexo masculino e 4340 para o sexo feminino no 

Brasil (INCA, 2010).

A LMA tem sido associada a fatores ambientais (exposição a agentes químicos 

como  benzeno,  quimioterapia  prévia,  agentes  físicos  como  radiação  ionizante)  e 

anormalidades genéticas (trissomia 21, trissomia 8, anemia de Fanconi,  síndrome de 

Bloom) (SCHIFFER et al, 2009).

2.1.1.1Diagnóstico da LMA

A apresentação clínica  da LMA é um reflexo da  insuficiência  medular,  com 

sinais e sintomas de anemia, febre e sangramentos. Dores ósseas e articulares são mais 

frequentemente encontradas em crianças. O envolvimento do sistema nervoso central 

(SNC) pode ser assintomático ou apresentar-se como cefaléia, alterações visuais ou de 

pares cranianos.  Linfonodomegalias ou visceromegalias não são achados comuns na 

LMA (SCHIFFER et al, 2009).

O diagnóstico da LMA é baseado em achados morfológicos,  citoquímicos,  e 

citogenéticos  obtidos  por  mielograma  ou  biópsia  de  medula  óssea,  citoquímica, 

imunofenotipagem e cariótipo. O diagnóstico de LMA de acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) é definido pelo achado de mais de 20% de mieloblastos na 

medula óssea de origem mielóide demonstrada pela presença de bastonetes de Auer na 



 

citologia  ou  positividade  citoquímica  para  mieloperoxidase  ou  pela  presença  de 

marcadores mielóides suficientes na imunofenotipagem (SWERDLOW et al, 2008).

A primeira  classificação  da  LMA pelo  grupo  francês,  americano  e  britânico 

(FAB) dividiu a LMA em 8 subtipos, de M0 a M7, com base no tipo de célula de que a 

leucemia se originou e também o seu grau de maturação. Isto é feito através da análise 

do aspecto das células malignas com o uso da microscopia ótica e usando recursos da 

citogenética  para  caracterizar  qualquer  anomalia  cromossômica  que  possa  ser 

descoberta. Os subtipos têm diferentes prognósticos bem como diferentes respostas à 

terapia.  Embora  a  classificação  da  OMS  possa  ser  mais  útil,  este  sistema  ainda  é 

largamente utilizado. Os 8 subtipos desta classificação são (BENNETT et al, 1976):

• M0 - Leucemia mieloblástica aguda indiferenciada 

• M1 - Leucemia mieloblástica aguda sem maturação 

• M2 - Leucemia mieloblástica aguda com maturação 

• M3 - Leucemia promielocítica aguda  

• M4 - Leucemia mielomonocítica aguda 

• M4eo - Leucemia mielomonocítica aguda com eosinofilia da medula óssea 

• M5 - Leucemia monoblástica aguda (5a) ou Leucemia monocítica aguda (5b) 

• M6 - Leucemia eritróide aguda ou Eritroleucemia 

• M7 - Leucemia megacarioblástica aguda 

A classificação da OMS para a LMA tenta ser mais útil, com significado clínico, 

levando em consideração o prognóstico, para produzir mais informações do que a antiga 

classificação (VARDIMAN et al, 2002). São os seguintes subtipos:

 LMA com anormalidades genéticas características:  inclui LMA com 

translocação  entre  os  cromossomos  8  e  21,   inversão  no  cromossomo  16,  ou 

translocações  entre  os  cromossomos  15  e  17.  Pacientes  com LMA nesta  categoria 

geralmente têm uma alta taxa de remissão e um melhor prognóstico, em comparação 

com outros tipos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Leucemia_mielobl%C3%A1stica_aguda_sem_matura%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Leucemia_megacariobl%C3%A1stica_aguda&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Eritroleucemia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Leucemia_monoc%C3%ADtica_aguda&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leucemia_monobl%C3%A1stica_aguda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eosinofilia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leucemia_mielomonoc%C3%ADtica_aguda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leucemia_promieloc%C3%ADtica_aguda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leucemia_mielobl%C3%A1stica_aguda_com_matura%C3%A7%C3%A3o


 

 LMA com displasia multilinhagem: esta categoria inclui os pacientes 

que tiveram uma síndrome mielodisplásica (SMD) ou doença mieloproliferativa prévia , 

que evoluiu para a LMA. Esta categoria é mais frequentemente encontrada em pacientes 

idosos e muitas vezes tem um pior prognóstico. 

 Relacionado à terapia: esta categoria inclui os pacientes que realizaram 

quimioterapia com agentes alquilantes ou inibidores da topoisomerase II e posteriormente 

desenvolveram LMA ou SMD. Esta leucemia pode ser caracterizada por anormalidades 

cromossômicas específicas e, muitas vezes, acarreta um pior prognóstico. 

 LMA não categorizadas: inclui subtipos da LMA que não se inserem 

nas categorias acima. 

 Leucemias agudas de origem ambígua:  leucemias agudas de origem 

ambígua  (também conhecida  como  fenótipo  misto  ou  leucemia  aguda  bifenotípica) 

ocorrem quando as células leucêmicas podem ser classificadas como células mielóides 

ou linfóides, ou se ambos os tipos de células estão presentes. 

2.1.1.2 Prognóstico da LMA

Existem  alguns  achados  clínicos  que  podem  predizer  o  prognóstico  dos 

pacientes  portadores  de  LMA,  destacando-se  como  mais  importantes  em relação  a 

mortalidade precoce, a idade maior ao diagnóstico e o baixo performance status, e para 

refratariedade ao tratamento, presença de história prévia de exposição à quimioterapia 

(QT) ou à radioterapia e passado de SMD ou outras doenças hematológicas (SCHIFFER 

et al, 2009).

Um estudo retrospectivo  envolvendo 968 pacientes com diagnóstico de LMA 

tratados pelo grupo SWOG (Southwest Oncology Group) relatou aumento progressivo 

da mortalidade nos primeiros 30 dias do tratamento em pacientes com maior idade e 

com pior performance status. Pacientes com 65 anos de idade ou menos apresentaram 

mortalidade  nos  primeiros  30  dias  de  5%,  4%,  9%  e  21%  se  apresentassem  um 

performance status pelo ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) de 0, 1, 2 ou 3 

respectivamente  (ANEXO  A).  Pacientes  com  mais  de  65  anos  tiveram  taxas  de 

mortalidade de 13%, 16%, 35% e 60% respectivamente (APPELBAUM et al, 2006).

http://pt.wikipedia.org/wiki/Quimioterapia


 

Outro importante fator prognóstico, e talvez o mais relevante, é o cariótipo dos 

pacientes.  A classificação  de  risco  baseada  no  cariótipo  surgiu  a  partir  de  grandes 

estudos,  demonstrando  menores  taxas  de  remissão  completa  e  menor  sobrevida  em 

cinco anos para pacientes com determinadas alterações cariotípicas (BYRD et al, 2002; 

FERRANT et al, 1995; KEATING et al, 1988; SLOVAK et al, 2000):

 Risco favorável (25% dos casos):  t(8;21), inv(16), t(16;16), isoladas ou 

com outras anormalidades. A t(15;17) que identifica a leucemia promielocítica aguda 

(LPA) também é considerada como prognóstico favorável, porém a LPA é hoje em dia 

aceita como uma forma separada das outras LMA. 

 Risco Intermediário (aproximadamente 65% dos casos) — citogenética 

normal, t(9;11), ou outras anormalidades não descritas como favorável ou desfavorável. 

 Risco desfavorável (aproximadamente 10% dos casos) — 3q21q26, del 

(5q), del (7q), t(6;9), outras anormalidades no 11q23, anormalidades no 12p ou 17p, 

monossomias  5  ou  7,  trissomias  8  ou  13,  ou  cariótipos  complexos  definidos  pela 

presença de 3 ou mais anormalidades excluindo casos com t(8;21), inv(16), e t(15;17). 

Anormalidades em certos genes (ex.: mutações no FLT3, NPM1, KIT) e perfil de 

expressão gênica têm sido estudados atualmente e parecem ser importantes em até 45% 

dos casos de cariótipo normal (BALDUS et al, 2007).

2.1.1.3 Tratamento da LMA

Após o diagnóstico de LMA, o tratamento quimioterápico de indução deve ser 

iniciado a fim de restabelecer a função hematopoiética medular. A terapia de indução 

visa reduzir  o  pool celular neoplásico avaliado em 1012 células malignas para níveis 

citologicamente indetectáveis de 109 células, chamada de doença residual mínima, que é 

responsável  pela  recaída  dos  pacientes  caso  não  seja  instituído  tratamento  de 

consolidação (GILLILAND et al, 2008).

Para adultos jovens (em geral <60-65 anos) o tratamento de indução padrão é 

realizado com um antracíclico (daunorrubicina ou idarrubicina) por 3 dias associado à 

citarabina por 7 dias (esquema 3+7). Aproximadamente 50% dos pacientes necessitarão 

de um segundo ciclo de indução para atingir a remissão completa (<5% de mieloblastos 

na  medula  óssea)  (LARSON  et  al,  2009).  Dependendo da  idade  e  do  performance 



 

status do paciente, as taxas de remissão completa para este regime giram em torno de 60 

a  80%.  Este  regime  de  tratamento  resulta  em pancitopenia  grave  na  totalidade  dos 

pacientes, com necessidade de suporte transfusional e antibiótico. O tempo mediano de 

permanência com contagem de neutrófilos <500/mm3 e de plaquetas < 50.000/mm3 é  de 

aproximadamente  15  e  16  dias,  respectivamente,  sendo  infecção  e  sangramento  as 

principais  causas  de  complicações  e  mortalidade  durante  a  terapia  de  indução. 

Toxicidade  não-hematológica  inclui  mucosite,  alopécia,  náuseas,  vômitos  e  diarreia. 

Antracíclicos também podem estar associados a arritmias cardíacas e a citarabina,  à 

síndrome  flu-like (LARSON  et  al,  2009).  Monitorização  laboratorial  diária  com 

hemograma completo e bioquímica, incluindo função renal, ácido úrico e ionograma 

para avaliação de lise tumoral, deve ser realizada durante este período.

O SNC pode ser um santuário para doença oculta. Após a obtenção de remissão 

completa (RC), uma punção lombar é recomendada para avaliação de envolvimento do 

SNC, particularmente em pacientes com mais de 100.000 leucócitos ao diagnóstico, 

para pacientes com fenótipo monoblástico, cariótipo com inv(16) ou positividade para o 

CD56 na imunofenotipagem (DEMIROGLU et al, 1997; LARSON et al, 2009).

Terapia  pós-remissão  visa  destruir  a  doença  residual  mínima.  Existem  três 

opções  básicas:  QT  de  consolidação,  transplante  autólogo  de  células-tronco  e 

transplante alogênico de medula óssea, sendo que a escolha do melhor tratamento vai 

depender da idade,  comorbidades e prognóstico do paciente (LARSON  et al,  2009). 

Para pacientes  com risco  favorável  pelo cariótipo,  consolidação com altas  doses  de 

citarabina  oferece  sobrevida global  em 4 anos de 60 a  75% (BLOOMFIELD  et  al, 

1998). Para pacientes com risco intermediário pela citogenética, a seleção do tratamento 

pós-remissão (QT ou TMO) deve ser baseado em fatores individuais do paciente como 

idade, comorbidades, disponibilidade de doador, acesso a centros de referência, entre 

outros. Para pacientes com risco desfavorável, o uso de TMO alogênico parece fornecer 

os melhores resultados (CORNELISSEN et al, 2007; KORETH et al, 2009; YANADA 

et al, 2005).

 O tratamento da LMA em pacientes idosos (>60-65 anos) é paliativo, dado o 

mau  prognóstico  nestes  casos  e  geralmente  realizado  com  QT  em  baixas  doses 

(citarabina) ou suporte transfusional apenas. Um estudo recente comparando esquema 

de indução com daunorrubicina em dose convencional (45mg/m2) com daunorrubicina 



 

em dose elevada (90mg/m2), ambas associadas à citarabina para pacientes acima de 60 

anos, obteve maiores taxas de remissão completa (64% vs 54%) sem maiores taxas de 

eventos  adversos  graves  no grupo que recebeu dose elevada de  daunorrubicina.  No 

subgrupo 60-65 anos, foi observado inclusive um aumento da sobrevida global a favor 

do  grupo  que  recebeu  daunorrubicina  em  dose  alta  (LOWENBERG  et  al,  2009). 

Portanto, a depender das comorbidades e do performance status do paciente, esquemas 

semelhantes a dos adultos jovens pode ser oferecido e até transplante de medula óssea 

não-mieloablativo, uma modalidade ainda experimental de tratamento (SEKERES et al, 

2004).

2.1.2 Leucemia linfóide aguda

A  leucemia  linfóide  aguda  (LLA)  é  uma  neoplasia  hematológica  maligna 

caracterizada por proliferação descontrolada de linfócitos imaturos e seus progenitores 

(SCHEINBERG  et  al,  2001).   A  incidência  tem  pico  na  infância,  reduz-se  na 

adolescência e volta a aumentar após os 50 anos (HOELZER et al, 1993).

As causas precisas do desenvolvimento desta  enfermidade são desconhecidas. 

Apenas  uma  pequena  porcentagem  dos  casos  (<5%)  está  associada  à  presença  de 

alguma síndrome genética (síndrome de Down, síndrome de Bloom, ataxia-telangiectasia, 

síndrome  de  Nijmegen),  exposição  à  radiação  ionizante  ou  drogas  quimioterápicas 

(KANTARJIAN et al, 2004).

2.1.2.1 Diagnóstico da LLA

Os  principais  sintomas  e  sinais  da  LLA são  fadiga  e  fraqueza  generalizada 

decorrentes de anemia, febre ou outros sintomas de infecções, perda de peso ou perda de 

apetite, sangramentos, dores ósseas e articulares, linfonodomegalias e visceromegalias. 

A incidência  de  acometimento  do SNC ao diagnóstico  é  inferior  a  10% dos casos, 

porém é um local frequente de recidiva (KANTARJIAN et al, 2004). 

O diagnóstico  de LLA é baseado nos  achados de mielograma ou bióspia de 

medula óssea (contendo mais de 20% de linfoblastos) com ou sem biópsia de outros 

tecidos acometidos, como linfonodos ou pele. O material deve ser encaminhado para 

realização  de  imunofenotipagem  e  citogenética  para  classificação  de  linhagem  e 

prognóstico (SCHEINBERG et al, 2001).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Down
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Down


 

A classificação  da  FAB,  descrita  nos  anos  70,  baseia-se  exclusivamente  na 

análise  morfológica  e  citoquímica  das  células  malignas.  Compreende  os  subtipos 

(BENNETT et al, 1976): 

 L1: presença predominante de linfoblastos pequenos com núcleo 

regular e cromatina homogênea. Representa de 25-30% dos casos. 

 L2: presença predominante de linfoblastos de tamanho médio a 

grande  com  núcleo  irregular  e  cromatina  heterogênea.  Representa 

aproximadamente 70% dos casos, sendo a mais comum dos três tipos. 

 L3: presença  de  linfoblastos  de  tamanho médio  a  grande com 

característico  citoplasma  hiperbasofílico  e  presença  de  múltiplos  vacúolos. 

Representa aproximadamente 1-3% dos casos (linfoma de Burkitt). 

A  classificação  do  EGIL  (European  Group  for  the  Immunological  

Characterization  of  Leukemias)  baseia-se  nos  imunofenótipos  celulares  e  permite  a 

diferenciação em subtipos imunológicos. Através desta é possível classificar a linhagem 

celular (B ou T) e caracterizar o estágio maturativo da mesma (BENE et al, 1995). 

A classificação da OMS, baseando-se em dados de imunofenótipo, cariótipo e 

biologia molecular, permite a classificação de acordo com a linhagem B ou T. A OMS 

classifica  a  LLA como  leucemia  de  células  B  precursoras,  leucemia  de  células  T 

precursoras ou neoplasia de células B maduras, subtipo Linfoma/Leucemia de Burkitt 

(JAFFE et al, 2001). 

2.1.2.2 Prognóstico da LLA

Nos  adultos,  usualmente  o  prognóstico  é  sombrio.  Cerca  de  60  a  80% dos 

adultos podem atingir remissão completa após terapia de indução apropriada. A cura 

pode ocorrer em 20 a 50% dos casos de adultos,  conforme a seleção dos pacientes 

(JACOBS et al, 1984; KANTARJIAN et al, 2004). A LLA é uma doença heterogênea. 

De  acordo  com a  presença  de  fatores  prognósticos  adversos  pode  ser  dividida  em 

diferentes grupos de risco. Os principais fatores prognósticos em adultos portadores de 

LLA são: idade, leucometria, imunofenótipo e citogenética ao diagnóstico. Parâmetros 

clínicos  como  envolvimento  do  SNC  ou  massa  mediastinal  parecem  ter  pouco  ou 

nenhum valor prognóstico. O tempo para atingir remissão completa também é um fator 



 

prognóstico importante (HOELZER et al, 2002). Os principais fatores prognósticos que 

entram na  estratificação  de  risco  pelo  grupo alemão GMALL (German Multicenter  

Studies for Adult ALL) são (GÖKBUGET et al, 2000):

- características clínicas: idade > 60 anos; leucometria inicial >30.000/mm3 em 

LLA-B ou >100.000/mm3 em LLA-T;

- características imunofenotípicas: pré-B; T precoce; T maduro;

- características citogenéticas: t(9;22) / BCR-ABL ou t(4;11) / ALL1-AF4 ;

- resposta ao tratamento: remissão completa tardia >3-4 semanas ou presença de 

doença residual mínima. 

 Pacientes sem nenhum dos fatores de risco acima: risco padrão;

 Pacientes com um ou mais fatores de risco acima: alto risco;

 Pacientes com t(9;22) / BCR-ABL: muito alto risco.

2.1.2.3 Tratamento da LLA

A  maioria  dos  esquemas  quimioterápicos  de  indução  para  LLA  contêm 

vincristina, corticóides e antracíclico. Alguma forma de profilaxia do SNC é também 

associada.  Com  estes  esquemas,  mais  de  80%  dos  adultos  com  LLA  recém-

diagnosticada atingem RC. Protocolos que incluem outros agentes como ciclofosfamida, 

citarabina, metotrexato, 6-mercaptopurina, etoposídeo e asparaginase não aumentaram a 

taxa de remissão completa, porém demonstraram mais rápida obtenção de RC, o que 

pode estar associada a remissões mais prolongadas. Alguns exemplos de regimes mais 

comumente utilizados:

• Cancer and Leukemia Group B (CALGB 8811 or 9111) (CUTTNER et 

al, 1991); 

• Berlin-Frankfurt-Munster (BFM) padrão ou intensificado (utilizado para 

crianças e adolescentes) (CHANG et al, 2008); 

• Hiper-CVAD  -  ciclofosfamida  +  vincristina  +  doxorrubicina 

hiperfracionadas,  alternadas  com  metotrexato  e  citarabina  em  altas  doses 

(KANTARJIAN et al, 2000);  



 

• Regime francês GRAAL-2003 (HUGUET et al, 2009);

• Regime UKALL (DURRANT et al, 1997); 

A terapia de indução tem grande toxicidade e predispõe a infecções (55% dos 

casos), febre de origem obscura (45%), neurotoxicidade (6%), mucosite grave (6%), 

diarreia  moderada  a  grave  (3%),  íleo  paralítico  (2%)  e  coagulação  intravascular 

disseminada (2%) (KANTARJIAN et al, 2000).  

Existe  grande  variabilidade  na  prática  clínica  e  ainda  é  tema  de  grande 

controvérsia  qual  a  melhor  estratégia  pós-terapia  de  indução,  porém a  maioria  dos 

centros utiliza um tratamento baseado no risco de recaída, utilizando esquemas mais 

agressivos  como  TMO  alogênico  para  pacientes  de  alto  risco  e  tratamento 

quimioterápico  para  pacientes  de  risco  padrão.  Esta  estratégia  visa  minimizar  a 

exposição à terapia potencialmente tóxica de pacientes que devem responder  bem à 

terapia  convencional  e  maximizar  a  atividade antitumoral  em pacientes  com doença 

mais difícil de tratar (HOELZER et al, 2002; SEBBAN et al, 1994; GOLDSTONE et  

al, 2008).

2.1.3 Leucemia bifenotípica aguda

Segundo a classificação da OMS, o grupo das leucemias agudas de linhagem 

ambígua  é  representado  pelas  leucemia  indiferenciada  aguda,  leucemia  bifenotípica 

aguda  e  leucemia  bilinhagem aguda  (JAFFE  et  al,  2001).                     .

Leucemia  indiferenciada  aguda:  quando  as  características  blásticas  à  morfologia, 

citoquímica e imunofenotipagem não são suficientes para classificá-las como mielóide 

ou  linfóide.                                                .    

Leucemia  bifenotípica  aguda:  quando há  expressão  de  marcadores  imunofenotípicos 

mielóides  e  linfóides  B  ou  T  na  mesma  população  celular.

Leucemia  bilinhagem  aguda:  quando  são  identificadas  2  populações  celulares  com 

expressões  imunofenotípicas  distintas  (mielóides,  linfóides  B  ou  T).

São leucemia raras, que constituem menos de 4% de todos os casos de leucemia aguda. 

Podem ocorrer em adultos ou crianças, porém é mais freqüente em adultos (JAFFE et  

al,2001).

            As anormalidades citogenéticas são freqüentes nas leucemias bilinhagem e 

bifenotípica aguda. Cerca de um terço dos casos apresenta cromossomo Philadelphia, 



 

estes usualmente têm um componente precursor linfóide B CD10+. Alguns casos são 

associados com t(4;11)(q21;q23) ou outras anormalidades 11q23 e, às vezes, apresentam 

uma população precursora B CD10- e um componente de leucemia monocítica (JAFFE 

et  al,  2001)                                               .  

           O prognóstico é geralmente adverso em pacientes adultos. A presença de t(4;11) 

ou  do  cromossomo  Philadephia  é  particularmente  desfavorável  (OWAIDAN  et  al, 

2006).

Ainda não há nenhum tratamento específico para a leucemia bifenotípica, mas a 

maioria  dos  centros  utiliza  um protocolo  híbrido  para  LMA na  indução  e  LLA na 

manutenção (JAFFE et al, 2001).

2.2 Evidências da relação entre hiperglicemia e infecções

Infecção é uma complicação comum e séria em pacientes com diabetes mellitus 

e uma causa reconhecidamente importante de morbidade e mortalidade nestes pacientes 

(MCMAHON  et  al,  1995;  JOSHI  et  al,  1999).  Uma  explicação  para  esta  maior 

suscetibilidade  a  infecções  pode  ser  uma  menor  resposta  imune,  influenciada  pela 

hiperglicemia e hiperinsulinemia. 

A quimiotaxia dos neutrófilos encontra-se diminuída em pacientes diabéticos. 

Em um estudo, a hiperglicemia demonstrou ser a causa desta diminuição (WIERUSZ-

WYSOCKA et al, 1988), mas em outro não foi demonstrada esta associação (TATER et  

al, 1987). Além disso, a capacidade fagocítica dos neutrófilos encontra-se reduzida em 

alguns, mas não em todos os estudos (STEGENGA et al, 2007). 

A  produção  de  citocinas  pode  também  ser  alterada  pela  presença  de 

hiperglicemia ou hiperinsulinemia. Pacientes diabéticos demonstram níveis elevados de 

fator de necrose tumoral (FNT) e interleucinas (IL) 6, 8 e 10 (MYSLIWSKA et al, 

1998; ZOZULINSKA et al, 1999).

O estado diabético leva a um aumento da apoptose de linfócitos e suprime a 

proliferação de linfócitos T (SAKOWICZ-BURKIEWICZ et al, 2006). As funções das 

imunoglobulinas  e  do  sistema  do  complemento  encontram-se  atenuadas  devido  à 

glicosilação  destas  proteínas  durante  a  hiperglicemia  (HOSTETTER  et  al,  1990; 

BLACK et al, 1990). 



 

Além disso, modelos animais com coelhos utilizando lipopolissacarídeos para 

simular choque séptico mostraram que a presença de hiperglicemia alterou a resposta 

inflamatória sistêmica e afetou negativamente o equilíbrio hemodinâmico (LOSSER et  

al, 1997). 

O achado de hiperglicemia em pacientes criticamente doentes sem passado de 

diabetes mellitus é comum, conseqüência de anormalidades no metabolismo da glicose 

com efeitos deletérios em tecidos e na função vascular secundário ao estresse agudo 

(SCHLIENGER  et  al,  2009).   Situações  críticas  de  estresse  orgânico  estão 

correlacionadas com a ativação do eixo hipotálamo-hipofisário e,  assim, diretamente 

ligada à secreção de cortisol pelas glândulas adrenais. Tal mecanismo é fundamental 

para  a  manutenção  da  homeostase  e  para  a  resposta  orgânica  ao  estresse,  e  vem 

acompanhado pela secreção conjunta dos chamados hormônios contra-reguladores da 

insulina - adrenalina e noradrenalina, cortisol e hormônio do crescimento (KAVANAGH 

et al, 2010).

Hiperglicemia é fator de risco para infecções, maior tempo de hospitalização e 

maior  morbidade  em  pacientes  pós-trauma  (KREUTZIGER  et  al,  2009),  cirurgia 

cardíaca (PANIAGUA et al, 2009) e pacientes criticamente doentes (SCHLIENGER et  

al, 2009).  Ramos  e col. encontraram associação entre hiperglicemia pós-operatória e 

complicações infecciosas nos primeiros 30 dias após a cirurgia, além de maior tempo de 

hospitalização independente da história de diabetes mellitus (RAMOS et al, 2008).  Da 

mesma forma, Frisch et al demonstraram que a presença de hiperglicemia perioperatória 

em  cirurgias  não-cardíacas  aumentou  significativamente  o  risco  de  pneumonia, 

septicemias,  infecção  do  trato  urinário,  infecções  de  pele  e  insuficiência  renal  no 

período pós-operatório (FRISCH et al, 2010). 

Um estudo retrospectivo  em pacientes  hospitalizados  comparou os  níveis  de 

glicemia  em  48  pacientes  com  diagnóstico  de  candidemia  versus  144  controles 

contemporâneos em um hospital terciário. Encontrou que o achado de glicemia acima 

de 200mg/dl por 4 dias ou mais na semana precedente ao diagnóstico de candidemia foi 

associada ao desenvolvimento desta (OR 2,44 IC 95%  1,01 a 5,94, p=0,04) (SHOHAM 

et al, 2009).

Van den Berghe  e  col. (2001;  2006) demonstraram que o controle  glicêmico 

intensivo  para  manter  a  glicemia  entre  80  e  110mg/dl  reduziu  a  morbidade  e  a 



 

mortalidade  em  pacientes  na  unidade  de  terapia  intensiva.  Porém,  um estudo  pelo 

NICE-SUGAR Study Investigators (2009) não corroborou os achados de Van den Berghe 

et  al,  inclusive  com  aumento  na  mortalidade  em  pacientes  submetidos  a  controle 

glicêmico intensivo.  Uma metanálise recente (GRIESDALE et al, 2009) concluiu que o 

controle glicêmico intensivo aumentou o risco de hipoglicemia e não conferiu benefício 

em sobrevida em pacientes criticamente doentes, provavelmente pelo nível baixo de 

glicemia utilizado como alvo.   

2.3 Hiperglicemia em pacientes onco-hematológicos

A associação entre hiperglicemia e infecções em pacientes onco-hematológicos é 

pouco estudada, apesar de ser uma questão relevante nestes pacientes, dado seu estado 

de imunossupressão e uso freqüente de corticóides.

Weiser e col. avaliaram retrospectivamente 278 pacientes adultos com leucemia 

linfóide aguda e encontraram relação entre hiperglicemia durante terapia de indução e 

menor duração de remissão (24 vs. 52 meses, p=0,001) e menor sobrevida global (29 vs. 

88  meses,  p<0,001),  além de  maiores  taxas  de  qualquer  infecção  (71,8% vs.  56%, 

p=0,009),  maiores  taxas  de  sepse  (16,5% vs.  8%,  p=0,03)  e  infecções  complicadas 

(sepse,  pneumonia  ou  infecção  fúngica)  (38,8%  vs.  25,1%,  p=0,016)  quando 

comparados com pacientes que não apresentavam hiperglicemia durante o período de 

indução.  Neste  estudo  o  ponto  de  corte  utilizado  para  definir  hiperglicemia  foi  de 

200mg/dl (glicose randômica) e a incidência de hiperglicemia foi de 37%. Apenas 7% 

dos pacientes tinham diagnóstico prévio de diabetes mellitus (WEISER et al, 2004). 

Estes achados de menor sobrevida global e menor duração da remissão estão de 

acordo  com outros  estudos  em tumores  sólidos.  Estudos  atuais  em alguns  tipos  de 

câncer  (ex.:  cólon,  gástrico,  mama,  pulmão)  têm  observado  um  pior  prognóstico 

oncológico em pacientes diabéticos, com maiores taxas de recorrência do tumor e maior 

mortalidade  relacionada  ao  câncer  nestes  pacientes  (MEYERHARDT  et  al,  2003; 

TSENG, 2011; SCHRAUDER  et al, 2010; VARLOTTO  et al, 2009). Alguns fatores 

associados  a  intolerância  à  glicose,  como  hiperinsulinemia  e  fator  de  crescimento 

insulina-símile, têm-se mostrado capazes de promover crescimento tumoral em tumores 

sólidos (MEYERHARDT et al, 2003). Além disso, evidências recentes sugerem que o 

uso de metformina pode ter efeito terapêutico contra linhagens celulares de câncer de 



 

pâncreas (FENG et al, 2010) e câncer de mama (JIRALERSPONG et al, 2008) e o uso 

dos hipoglicemiantes pioglitazona ou rosiglitazona em homens diabéticos diminuiu o 

risco de desenvolvimento de câncer de pulmão (GOVINDARAJAN et al, 2007).

Ali e col. estudaram retrospectivamente o efeito da hiperglicemia em pacientes 

adultos  hospitalizados  portadores  de  leucemia  mielóide  aguda.  O  encontro  de 

hiperglicemia acima de 110mg/dl, 150mg/dl ou 200mg/dl esteve associado a uma maior 

mortalidade  hospitalar  (OR=1,44;  1,27-1,63;  OR=1,46;  1,28-1,67;  e  OR=1,56;  1,25-

1,94,  respectivamente).  Após  ajuste  para  variáveis  prognósticas  importantes 

relacionadas  à  doença,  a  associação  entre  hiperglicemia  e  mortalidade  se  manteve 

(OR=1,38; 95% IC 1,23-1,55, p<0,001), indicando uma independência desta associação. 

Analisando apenas a presença de hiperglicemia antes da admissão à unidade de terapia 

intensiva, a associação com mortalidade ainda se mantinha (OR=1,28; 95% IC 1,15-

1,42,  p<0,001).  A  presença  de  hiperglicemia  durante  hospitalização  também  foi 

associada a maiores taxas de sepse (OR=1,15; 95% IC1,07-1,23, p=0,005) e sepse grave 

(OR=1,24; 95% IC 1,13-1,38, p<0,001) (ALI et al, 2007).

Em  pacientes  pediátricos  portadores  de  leucemia  aguda,  a  associação  de 

hiperglicemia com infecções e mortalidade foi encontrada em um estudo (SONABEND 

et al, 2008), mas não em outro (ROBERSON et al, 2009).

Tais estudos não discriminavam o momento da hiperglicemia, não se podendo 

concluir  se  a  presença  de  hiperglicemia  levava  a  maiores  taxas  de  infecção  e 

mortalidade  ou  se a  hiperglicemia  era  apenas  um marcador  de  estresse  agudo e  de 

infecção mais grave.

Um estudo prospectivo em pacientes submetidos a TMO avaliando a presença de 

hiperglicemia  antecedendo  o  período  de  neutropenia  demonstrou,  após  ajuste  para 

idade, sexo, raça, tipo de câncer, tipo de transplante e uso de corticóides, uma odds ratio 

(OR) para infecção de 1,11 (95% IC 1,01-1,21, p=0,023) para cada 10mg/dl de aumento 

na glicemia média (DERR et al, 2008).  

Outro  estudo  em  pacientes  pós-TMO  mostrou  que  a  hiperglicemia  pré-

neutropenia estava associada a maior disfunção de órgãos e mortalidade não relacionada 

a recaída, porém não estava associada a maiores taxas de infecção (FUJI et al, 2007).



 

2.4Neutropenia febril

Neutropenia  febril  é  definida  como febre  em presença  de  uma contagem de 

neutrófilos  abaixo  de  500/mm3 ou  menor  que  1000/mm3,  com queda  prevista  para 

patamar menor que 500/mm3.  A febre é  determinada como temperatura oral  isolada 

maior ou igual a 38,3°C ou temperatura mantida, por mais de uma hora, maior ou igual 

a 38°C (HUGHES et al, 2002), ou como é mais comum no Brasil,  uma medida isolada 

de temperatura axilar maior que 37,8 °C ou maior ou igual a 37,5 ° C mantida por mais  

de uma hora, respectivamente (LIMA et al., 2006). É uma complicação freqüente em 

pacientes  oncológicos,  sua  incidência  pode  chegar  a  mais  de  20%  a  depender  do 

protocolo antineoplásico utilizado em tumores sólidos e em torno de 80% pós-QT de 

indução de leucemias agudas (HUGHES et al, 2002; FRIEFELD et al, 2011). 

A maioria dos episódios de neutropenia febril ocorre em pacientes recebendo 

QT, mas pode ocorrer também em pacientes com leucemias agudas, SMD ou infiltração 

tumoral da medula óssea, além de neutropenia secundária à radioterapia que abrange 

grandes áreas de medula óssea (HALFDANARSON et al., 2006).

As causas de febre em neutropênicos são: infecção bacteriana em 30-35% dos 

casos, fúngica em 5%, viral em outros 5% e por causas não determinadas 50 a 60% 

(medicamentos, mucosite,  febre tumoral)  ou infecções não diagnosticadas (PICAZO, 

1998; LIMA et al., 2006; BANACLOCHE et al., 2008). 

O predomínio de gram-negativos observado até o final da década de 1990 aos 

poucos deu lugar  a  um panorama em que ambos,  gram-negativos  e  gram-positivos, 

dividem  a  etiologia  da  infecção  em  neutropênicos  febris  de  maneira  equivalente, 

tendendo, inclusive, ao predomínio de gram-positivos, conforme observado em estudos 

de diversos centros diferentes (WISPLINGHOFF et al, 2003; SIPSAS et al, 2005). No 

último manual da Infectious Diseases Society of America (IDSA), relata-se que os gram-

positivos  são  responsáveis  pela  maioria  dos  episódios  microbiologicamente 

documentados de infecção em neutropênicos febris, sendo o Staphylococcus coagulase 

negativo o micro-organismo mais frequentemente encontrado na maioria dos centros 

(FRIEFELD et al, 2011). Dentre as razões para tal mudança assinala-se o maior uso de 

cateteres venosos centrais de demora, uso de quimioterapias mais agressivas, levando a 

uma  maior  toxicidade  para  pele  e  mucosas  e  uso  de  antibióticos  profiláticos 

(RAMPHAL et al, 2004).



 

Todavia,  permanece  importante  o  uso  de  antibioticoterapia  empírica  com 

cobertura para gram-negativos, devido à sua alta virulência e associação com sepse. 

Além disso, as bactérias gram-negativas continuam sendo a principal causa de infecções 

fora da corrente sanguínea, como respiratória, urinária e biliar (HUGHES et al, 2002; 

FRIEFELD et al, 2011). E ainda, um grande número de infecções são polimicrobianas 

nestes  pacientes  (ROLSTON  et  al,  2005).  Por  isso,  cada  instituição  deve  realizar 

vigilância ativa para nortear a terapia empírica com maior segurança. 

O diagnóstico clínico do sítio de infecção, normalmente utilizado para definir a 

terapia  empírica  em  não-neutropênicos,  nesses  pacientes  torna-se  díficil  devido  à 

ausência de sinais inflamatórios causados pela diminuição ou escassez dos fagócitos 

circulantes  e,  consequentemente,  da  redução  da  resposta  inflamatória  tecidual 

(SICKLES  et  al,  1975;  HUGHES  et  al,  2002;  COLOMBO  et  al,  2007)  ,  e  se 

aguardarmos um sinal inequívoco de infecção ou o resultado da cultura para iniciarmos 

antibioticoterapia a mortalidade pode  chegar a 75% dos casos, o que se observou na 

década  de  70  (SCHIMPFF  et  al,  1971).  Atualmente  essa  taxa  diminuiu 

consideravelmente após a introdução da antibioticoterapia de amplo espectro empírica, 

e imediata, encontrando-se na ordem de 5% (HALFDANARSON et al, 2006).

O  sítio  de  infecção  é  identificado  em  aproximadamente  30%  dos  casos. 

Frequentemente a única evidência de infecção é a presença de bacteriemia, que pode ser 

documentada em aproximadamente 25% dos pacientes (HUGHES et al, 2002). 

A chance de complicação grave ou óbito não é a mesma para todos os pacientes 

neutropênicos  febris,  e  de  uma  forma  geral,  a  duração  da  neutropenia  é  o  fator 

prognóstico mais importante (TALCOTT et al, 1992).

Em pacientes neutropênicos febris de baixo risco, de acordo com o escore de 

risco MASCC (KLATERSKY et al, 2000), existem evidências de que a terapia inicial 

com antibióticos via oral ou parenteral seguida de oral, apresenta resultados satisfatórios 

(KERN, et al, 1999; SHENEP, et al, 2001). Já em pacientes com neutropenia febril de 

alto risco, obrigatoriamente deverá receber antibioticoterapia intravenosa com cobertura 

para Pseudomonas sp, podendo ser associada a um glicopeptídeo na presença de fatores 

de  risco  para  micro-organismo  gram-positivo,  como:  infecção  relacionada  a  catéter 

central, infecção de pele ou mucosite importante, uso profilático de quinolona, sepse 

grave,  cultura  positiva  para  bactéria  gram-positiva,  colonização  conhecida  por  S.  



 

pneumoniae resistente a cefalosporina ou S.aureus meticilina-resistente (FRIEFELD et  

al.,2011).

Os protocolos atuais recomendam a introdução de antifúngicos,  em pacientes 

com neutropenia e febre persistente após 4 a 7 dias do início de antibacterianos, sendo 

recomendado: Anfotericina B lipossomal, itraconazol, voriconazol ou caspofungina com 

eficácia semelhante (BANALOCHE et al., 2008).



 

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Estimar a incidência de hiperglicemia em pacientes adultos com leucemia aguda 

durante tratamento quimioterápico de indução tratados na Fundação de Hematologia e 

Hemoterapia de Pernambuco (HEMOPE) de janeiro de 2000 a dezembro de 2009 e 

verificar  a  associação  com  infecção  grave,  mortalidade  e  remissão  completa  nos 

primeiros 30 dias.

3.2 Objetivos Específicos

3.2.1 Identificar a associação entre hiperglicemia durante os primeiros 30 dias 

do  tratamento  de  indução  de  leucemias  agudas  no  adulto  e  infecções  graves  e 

mortalidade.

3.2.2 Identificar a associação entre desenvolvimento de hiperglicemia durante 

terapia de indução e remissão completa.

3.2.3 Identificar  se  a  presença  de  hiperglicemia  “precoce”  e  “tardia”  está 

associada a maior frequência de infecção grave e morte.

3.2.4 Descrever  as  causas  de  morte  e  os  principais  agentes  etiológicos 

causadores de infecção isolados em hemocultura nos pacientes durante os primeiros 30 

dias da terapia de indução para leucemias agudas tratados na fundação HEMOPE entre 

janeiro de 2000 a dezembro de 2009.



 

4. PACIENTES E MÉTODOS

4.1 Desenho do estudo

Estudo observacional analítico tipo coorte retrospectiva.

4.2 Critérios de Inclusão

Pacientes  entre  18  e  60  anos de  idade  com diagnóstico  recente  de  leucemia 

mielóide aguda, leucemia linfóide aguda ou leucemia bifenotípica aguda que realizaram 

tratamento com quimioterapia de indução na Fundação HEMOPE entre janeiro de 2000 

a dezembro de 2009, que tenham pelo menos duas glicemias de jejum coletadas durante 

os primeiros 30 dias após início da terapia de indução.

4.3 Critérios de Exclusão

- pacientes com diagnóstico de HIV/AIDS.

-  prontuários  sem informação documentada  do  diagnóstico  ou  tratamento  de 

indução da leucemia;

- pacientes em outro esquema de quimioterapia (intensificação, consolidação ou 

manutenção).

- pacientes em terapia de reindução ou indução pós-recaída.

4.4  Definição de termos e variáveis

Os dados foram coletados a partir dos prontuários de todos os pacientes com 

leucemias agudas, fornecidos pelo arquivo do HEMOPE, tratados de janeiro de 2000 a 

dezembro de 2009 (APÊNDICE A: ficha de coleta de dados).

4.4.1 Definição de leucemia

Leucemia  mielóide  aguda:  presença  de  mais  de  20%  de  blastos  de  origem 

mielóide  no  mielograma.  A comprovação  da  origem  mielóide  foi  determinada  por 

microscopia ótica, imunocitoquímica ou imunofenotipagem.



 

Leucemia linfóide aguda: presença de mais de 20% de blastos de origem linfóide 

no mielograma. A comprovação da origem linfóide pode ter sido por microscopia ótica, 

imunocitoquímica ou imunofenotipagem.

Leucemia bifenotípica aguda: presença de mais de 20% de blastos na medula 

óssea, com comprovação bifenotípica por imunofenotipagem.

4.4.2 Definição de hiperglicemia

Foram coletadas todas as medidas de glicemia plasmática em jejum  como parte 

da rotina do paciente desde uma semana antes do início da quimioterapia de indução até 

30 dias após o início da terapia de indução.

O  diagnóstico  de  hiperglicemia  foi  baseado  no  achado  de  pelo  menos  uma 

medida > 100 mg/dl em jejum. Este valor foi escolhido a partir de estudos semelhantes 

que encontraram diferenças nos desfechos a partir deste nível de glicemia e nos manuais 

de  conduta  mais  recentes  de  definição  de  hiperglicemia.  Foram  coletados  valores 

absolutos  da  glicemia  como variável  contínua  e  também como  variável  categórica: 

≤100mg/dl / 101-125mg/dl / 126-150mg/dl / >150mg/dl.

Hiperglicemia “precoce” foi definida como pelo menos uma medida de glicemia 

de jejum >100mg/dl  que antecede o aparecimento de neutropenia febril  ou infecção 

documentada.

Hiperglicemia  “tardia”  foi  caracterizada  como  pelo  menos  uma  medida  de 

glicemia de jejum >100mg/dl que acontece após o aparecimento de neutropenia febril 

ou infecção documentada.

4.4.3 Definição de hipoglicemia

Foi  definido  como  hipoglicemia  o  encontro  de  pelo  menos  uma  medida 

<60mg/dl em jejum.



 

4.4.4 Variáveis Independentes

QUADRO 1: variáveis independentes

Relacionadas ao tratamento 1) Esquema 

utilizado:

#Para LMA em pacientes 18 a 60 

anos:  daunorrubicina  +  Ara-C  esquema 

“3+7” clássico ou doxorrubicina + Ara-C 

ou  Idarrubicina  +  Ara-C  ou  outros 

esquemas (APÊNDICE B); 

#Para  LLA:  esquema  UKALL 

(APÊNDICE  C)   -  FASE  I  indução  ou 

esquema  HiperCVAD   -  1º  ciclo  de 

indução (APÊNDICE D);

uso de corticóides (sim ou não);

data do início da QT.

Uso de  antibióticos  profiláticos:  1.  NÃO 

2. SIM (Se sim, qual:______)

Biológicas idade:  contínua  e  categórica  (1.  18-29 

anos;    2. 30-39 anos;    3. 40-60 anos);

data de nascimento;

sexo (1.masculino;    2. Feminino);

raça/cor (de acordo com dado fornecido no 

prontuário: 1.branca / 2.negra / 3.parda /4. 

Amarela / 5. Indígena / 99. Não consta);

peso (Kg) / altura (m);

índice de massa corpórea (IMC), calculado 



 

pela fórmula: peso dividido pela altura ao 

quadrado  (categorizado  como  1. 

IMC<18,5   2. IMC 18,5-24,9   3. IMC 25-

30   4. IMC 30-40    5. IMC>40).

passado de diabetes mellitus (sim / não / 

não consta);

outras comorbidades (sim / não).  Se sim, 

quais;

Relacionadas ao diagnóstico e prognóstico subtipo FAB: LMA (M0 a M7) e LLA (L1 

a L3);

passado de quimioterapia, síndrome 

mielodisplásica ou doença 

mieloproliferativa;     

leucometria inicial: contínua e categórica 

(1. <30.000   2. 30.000 a 100.000 

3.>100.000)  

acometimento SNC: 1. SIM   2. Não  99. 

Não consta          

cariótipo;

classificação de risco (QUADROS 2,3,4).

LMA: 1.  Risco  favorável   2.  Risco 

intermediário  3. Risco desfavorável       

LLA B: 1. Risco baixo  2. Risco alto   3. 

Risco muito alto

LLA T: 1. Risco baixo   2. Risco alto      

Para LMA em pacientes 18 a 60 anos: daunorrubicina + Ara-C esquema 3



 

QUADRO 2: classificação de risco das LMA

Risco favorável Cariótipo  com  t(8;21),  inv(16),  t(16;16),  t(15;17) 

isoladas ou com outras anormalidades

Risco intermediário cariótipo normal, t(9;11), ou outras anormalidades não 

descritas como favorável ou desfavorável.

Risco desfavorável 3q21q26,  del  (5q),  del  (7q),  t(6;9),  outras 

anormalidades  no  11q23,  anormalidades  no  12p  ou  17p, 

monossomias  5  ou  7,  trissomias  8  ou  13,  ou  cariótipos 

complexos descritos como 3 ou mais anormalidades excluindo 

casos com t(8;21), inv(16), e t(15;17). 

QUADRO 3: classificação de risco para LLA linhagem B

Parâmetro Risco baixo Risco alto Risco muito alto

Leucometria <30.000/L >30.000/L

Tempo até RC < 4 semanas >4 semanas

Subtipo pró-B - +

t(4;11) - +

t(9;22)/BCR-ABL - - +

Adaptado de Hoelzer et al., 2002

Adaptado de Byrd et al, 2002



 

QUADRO 4: classificação de risco para LLA linhagem T

Parâmetro Risco baixo Risco alto

Leucometria <100.000/L >100.000/L

Tempo até RC <4 semanas >4 semanas

Subtipo T precoce - +

Adaptado de Hoelzer et al., 2002

4.4.5 Variáveis Dependentes

QUADRO 5: variáveis dependentes

Infecção Grave Presença de sepse (bacteriemia ou 

fungemia)  documentada  ou  não  por 

culturas e um dos:

 Instabilidade hemodinâmica 

necessitando drogas vasoativas;

 Insuficiência  respiratória 

necessitando ventilação mecânica;

 Insuficiência  renal 

necessitando hemodiálise;

Tempo de neutropenia febril tempo (dias) com neutrófilos < 500/mm3  e 

febre (T axilar ≥37,8oC);

Morte Sim / Não;

Causas: infecção / outras (qual)

Obtenção de remissão completa Critérios  baseados  no  International  

Working Group (CHESON et al, 2003):

-  menos  de  5%  de  blastos  na 



 

medula óssea;

-  contagem  de  neutrófilos  no 

sangue periférico > 1000/mm3 e plaquetas 

>100.000mm3 e  sem  necessidade  de 

transfusões de concentrado de hemácias.

- ausência de doença extramedular.

5

           As hemoculturas foram realizadas em aparelho automatizado (BacT / ALERT® 

3D)em  laboratório  único  (CERPE).  A  quantidade  de  amostras  por  paciente  foi 

determinada pelo médico assistente e não como parte de protocolo institucional. 

Os diagnósticos topográficos das infecções foram relatados como constatado em 

prontuário pelo médico assistente.

O primeiro  episódio  de  neutropenia  febril  foi  definido  como um pico  febril 

acima  de  37,8oC  (temperatura  axilar)  em  paciente  com  contagem  de  neutrófilos 

<500/mm3 ou contagem de granulócitos entre 500 e 1000/mm3 em declínio.

4.5 Aspectos Éticos

O presente estudo obedeceu aos postulados da Declaração de Helsinque, bem 

como às normas da resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, sendo aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HEMOPE sob o protocolo número 033/2009 

(ANEXO 1). Em se tratando de um estudo observacional, não houve interferência às 

condutas adotadas pela instituição, não se verificando danos ou agravos à saúde dos 

participantes. 

Em todas as etapas foi mantida a confidencialidade das fontes de dados, sem 

identificação dos pacientes.



 

4.6 Considerações estatísticas

Para cálculos estatísticos foram utilizados os programas SPSS Statistics 17.0® 

para Microsoft Windows® e R versão 2.9.0.

A  análise  foi  realizada  através  de  tabelas  e/ou  gráficos  para  as  variáveis 

qualitativas. Na análise bivariada foi utilizado o teste Qui-quadrado para independência. 

Nas tabelas em que a freqüência esperada foi menor que 5 em mais de 20% das caselas, 

foi utilizado o teste Exato de Fisher.  Para as variáveis que apresentaram associação no 

teste Qui-quadrado, foi determinado a OR (Odds Ratio) e o intervalo de confiança para 

Odds e  realizada análise  multivariada com modelos  logísticos  para determinação da 

mortalidade e infecção grave.  Em todas as análises foi utilizado o nível de significância 

de 5%.



 

ARTIGO 1: Hiperglicemia aumenta a mortalidade e o risco de infecções graves 

durante terapia de indução de leucemias agudas em adultos.
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5. ARTIGO 1

Hiperglicemia aumenta a mortalidade e o risco de infecções graves durante terapia 

de indução de leucemias agudas em adultos.

Resumo

Objetivo: Determinar a frequência de hiperglicemia durante a terapia de indução de 

leucemias agudas em adultos e sua associação com o desenvolvimento de infecções 

graves e mortalidade durante os primeiros 30 dias do tratamento de indução.

Método: Estudo de coorte retrospectivo com análise de prontuários de 280 pacientes 

adultos entre 18 e 60 anos e diagnóstico de leucemia aguda, tratados na Fundação de 

Hematologia  e  Hemoterapia  de  Pernambuco  (HEMOPE),  entre  janeiro  de  2000  e 

dezembro de 2009. Hiperglicemia foi definida como a presença de pelo menos uma 

glicemia de jejum >100 mg/dL no período compreendido entre uma semana antes do 

início da quimioterapia de indução até 30º dia após o início do tratamento. A associação 

entre  hiperglicemia  e  presença  de  infecção  grave  (sepse  documentada 

microbiologicamente  ou  não,  com  instabilidade  hemodinâmica  necessitando  drogas 

vasoativas, insuficiência respiratória necessitando ventilação mecânica ou insuficiência 

renal necessitando hemodiálise), mortalidade e remissão completa foram analisadas. 

Resultados: Cento e oitenta e oito pacientes (67,1%) apresentaram hiperglicemia em 

algum  momento,  sendo  que  134  (47,8%)  apresentaram  “hiperglicemia  de  jejum 

precoce” (basal ou pré-neutropenia febril) e 148 (52,8%) apresentaram “hiperglicemia 

tardia”  (durante  o  período  de  neutropenia  febril).  Oitenta  e  dois  pacientes  (29,3%) 

apresentaram  infecções  graves.  A mortalidade  por  infecção  durante  o  período  de 

neutropenia pós-quimioterapia de indução foi de 20,7% (58 pacientes). A mortalidade 

por outras causas nos primeiros 30 dias da terapia de indução foi de 2,8% (8 pacientes, 

sendo  3  por  hemorragia  pulmonar,  4  por  AVC  hemorrágico  e  1  por  choque 



 

cardiogênico). Os pacientes que desenvolveram hiperglicemia tiveram um maior risco 

de infecções graves (OR 3,97 IC95% 2,08 – 7,57, p<0,001) e de morte (OR 3,55 IC95% 

1,77-7,12, p<0,001) nos primeiros 30 dias da terapia de indução. Não foi observado 

associação entre hiperglicemia e infecções fúngicas ou menor chance de obtenção de 

remissão completa.

Conclusão: Este  estudo revelou a  associação entre  a  presença de hiperglicemia e o 

desenvolvimento de infecções graves e morte durante a terapia de indução em pacientes 

adultos com leucemia aguda.  

Palavras-chave: leucemia. Quimioterapia. Hiperglicemia. Infecções. Mortalidade.

Abstract

Objective: To determine the incidence of hyperglycemia during induction therapy of 

adult patients with acute leukemia and its effect on complicated infections and mortality 

during the first 30 days of treatment.

Methods: We performed an analysis in a retrospective cohort containing data on 280 

adult  patients  aged  18  to  60  years  with  previously  untreated  acute  leukemia  that 

received induction chemotherapy from January 2000 to December 2009 at the Fundação 

de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (HEMOPE) -  Brazil.  Hyperglycemia 

was defined as the finding of at  least  one fasting glucose >100mg/dL observed one 

week  prior  to  induction  therapy  until  30  days  later.  The  association  between 

hyperglycemia  and  complicated  infections  (sepsis,  microbiologically  documented  or 

not,  associated  with  hemodynamic  instability  requiring  vasoactive  drugs,  respiratory 

failure  requiring  mechanical  ventilation  or  renal  failure  requiring  hemodialysis), 

mortality and complete remission was performed using standard statistical methods.  

Results: One hundred eighty-eight  patients (67.1%) presented hyperglycemia at  any 

moment  during  induction  treatment,  with  134  (47.8%)  presenting  baseline,  or  pre-

febrile neutropenia hyperglycemia and 148 (52.8%) presenting hyperglycemia during 

febrile  neutropenia.  Eighty-two  patients  (29.3%)  developed  complicated  infections. 

Infection-related  mortality  during  the  neutropenia  period  was  20.7%  (58  patients). 

Mortality from other causes during the first 30 days after induction was 2.8%, including 

8  lung  hemorrhage,  4  brain  hemorrhage  and  1  cardiogenic  shock.  Hyperglycemia 

increased the risk of complicated infections (OR 3.97 CI 95% 2.08 – 7.57, p<0.001) and 



 

death (OR 3.55 CI95% 1.77-7.12,  p<0.001),  but  did not increase the risk of fungal 

infections or decreased the probability of achieving  complete remission.  

Conclusion: This  study  demonstrates  an  association  between  the  presence  of 

hyperglycemia  and  the  development  of  complicated  infections  and  death  in  adult 

patients during induction therapy for acute leukemia. Prospective studies are needed to 

determine if glucose control would improve the outcomes of these patients.  

Keywords: leukemia. Chemotherapy. Hyperglycemia. Infections. Mortality.

Introdução

A presença  de  hiperglicemia  tem sido  relatada  como um fator  de  risco para 

infecções e mortalidade em vários grupos de pacientes hospitalizados 1-4. Hiperglicemia 

de estresse é a elevação do nível de glicemia na presença de doença aguda. Fatores que 

podem  contribuir  para  o  desenvolvimento  de  hiperglicemia  de  estresse  incluem 

liberação de hormônios de resposta aguda (ex.: epinefrina, cortisol), uso de medicações 

(ex.: corticóide exógeno, catecolaminas), liberação de mediadores inflamatórios como 

citocinas, agindo como inibidores da liberação e da ação da insulina, e aumentando a 

gliconeogênese  e  a  lipólise.  Além  disso,  o  uso  de  soluções  glicosadas  em 

quimioterápicos e antibióticos, e uso de nutrição parenteral também contribuem para o 

desenvolvimento de hiperglicemia nestes pacientes 5.

Estudos  em  grupos  selecionados  de  pacientes  criticamente  doentes 

demonstraram impacto significativo no manejo agressivo da hiperglicemia no aumento 

da sobrevida e na redução de infecções e complicações em unidades de terapia intensiva 

e pós-operatório de cirurgias cardíacas 6,7. Por outro lado, estudos recentes avaliando o 

controle  intensivo  da  glicemia  com insulina  demonstraram grande  risco  de  eventos 

adversos  como  hipoglicemia  e  ausência  de  benefício  em  relação  à  diminuição  da 

mortalidade hospitalar 8,9.

Hiperglicemia aguda afeta os principais componentes do sistema imune como a 

atividade  dos  neutrófilos  (quimiotaxia,  formação  de  radicais  livres  de  oxigênio  e 

fagocitose) 10, promove a apoptose de linfócitos, suprime a proliferação de células T 11, 

promove a glicosilação de imunoglobulinas e de fatores do sistema do complemento 
12,13.



 

A relação entre hiperglicemia e infecções em pacientes onco-hematológicos é 

pouco  estudada  na  literatura,  apesar  da  alta  relevância,  dado  o  estado  de 

imunossupressão e o uso freqüente de corticóides neste grupo de pacientes.

O tratamento  de indução de leucemias  agudas  é  realizado com esquemas de 

poliquimioterapia intensivos com um elevado risco de infecções devido à neutropenia. 

De  fato,  neutropenia  febril,  um  sinal  precoce  de  infecção  necessitando  terapia 

antimicrobiana  empírica,  ocorre  frequentemente  em  pacientes  após  a  indução  de 

leucemias  agudas  e  apesar  do  tratamento  agressivo,  o  desenvolvimento  de  infecção 

complicada ocorre em até 15% dos pacientes com neutropenia febril 14.  

Também  existem  poucos  estudos  avaliando  a  incidência  de  hiperglicemia 

durante  a  terapia  de  indução  em  leucemias  agudas,  variando  entre  10  e  56%, 

dependendo do nível de glicose definido como hiperglicemia 15-20.

O objetivo deste estudo foi determinar a incidência de hiperglicemia durante a 

terapia de indução de leucemias agudas em pacientes adultos e verificar a associação 

entre  hiperglicemia  e  o  desenvolvimento  de  infecções  complicadas,  mortalidade  e 

obtenção de remissão completa.

Pacientes e Métodos

Foi avaliada uma coorte retrospectiva de pacientes entre 18 e 60 anos de idade, 

com diagnóstico  de  leucemia  mielóide  aguda,  leucemia  linfóide  aguda  ou leucemia 

bifenotípica aguda, que realizaram tratamento de indução na Fundação HEMOPE entre 

janeiro de 2000 a dezembro de 2009.

Foi  realizada  a  análise  dos  prontuários  com  a  obtenção  de  informações 

demográficas, protocolos de tratamento, prognóstico da leucemia, data do diagnóstico, 

comorbidades,  uso  de  antibiótico  profilático,  duração  da  neutropenia  febril, 

documentação de infecções, avaliação de remissão e morte nos primeiros 30 dias da 

terapia de indução.

Foram excluídos da análise pacientes com menos de duas glicemias de jejum nos 

primeiros 30 dias do tratamento.



 

Foram  coletadas  todas  as  medidas  de  glicemia  plasmática  em  jejum  em 

laboratório como parte  da rotina  do paciente  desde uma semana antes  do início  da 

quimioterapia de indução até 30 dias após o início da terapia de indução.

Foi considerado como hiperglicemia o encontro de pelo menos uma medida > 

100 mg/dl  em jejum.  Hiperglicemia “precoce” foi  definida  como pelo  menos uma 

medida de glicemia de jejum >100mg/dl que antecede o aparecimento de neutropenia 

febril ou infecção documentada e hiperglicemia “tardia” como pelo menos uma medida 

de glicemia de jejum >100mg/dl após o aparecimento de neutropenia febril ou infecção 

documentada.

A definição de infecção grave baseou-se pela presença de sepse (bacteriemia ou 

fungemia) documentada ou não por culturas e instabilidade hemodinâmica necessitando 

drogas  vasoativas,  insuficiência  respiratória  necessitando  ventilação  mecânica  ou 

insuficiência renal necessitando hemodiálise.

O critério de remissão completa obedeceu aos padrões aceitos como a presença 

de <5% blastos em medula óssea e restabelecimento da hematopoiese normal (contagem 

de  neutrófilos  no  sangue  periférico  >  1000/mm3 e  plaquetas  >100.000mm3 e  sem 

necessidade de transfusões de concentrado de hemácias).

A freqüência  das  glicemias  coletadas,  uso  de  antibióticos  ou  antifúngicos  e 

controle glicêmico foram definidos pelo médico assistente.

Os  resultados  foram  avaliados  para  os  pacientes  com  hiperglicemia  nos 

primeiros 30 dias da terapia de indução e comparados com os pacientes sem evidência 

de hiperglicemia durante o mesmo período.

O  objetivo  primário  foi  a  comparação  das  taxas  de  infecções  graves  e  de 

mortalidade entre os pacientes com e sem hiperglicemia nos primeiros 30 dias da terapia 

de indução.

Os objetivos secundários foram a comparação destas taxas em pacientes com e 

sem  hiperglicemia  “precoce”  e  “tardia”  ou  hipoglicemia  (glicemia  <  60mg/dL)  e 

comparação do número de infecções fúngicas e taxa de remissão completa nos pacientes 

com e sem hiperglicemia. 



 

Para análise bivariada foi utilizado o teste Qui-quadrado. Nas tabelas em que a 

freqüência esperada foi menor que 5 em mais de 20% das caselas, foi utilizado o teste 

Exato de Fisher.  Para as variáveis que apresentaram associação no teste Qui-quadrado, 

foi determinado a OR (Odds Ratio) e o intervalo de confiança para a Odds e realizada 

análise multivariada com modelos logísticos para determinação do risco de mortalidade 

e infecção grave.  Em todas as análises foi utilizado o nível de significância de 5%. 

Todos os cálculos estatísticos foram realizados utilizando os programas SPSS Statistics 

17.0® para Microsoft Windows® e R versão 2.9.0.

Resultados

No  período  de  janeiro  de  2000  a  dezembro  de  2009,  285  pacientes  com 

diagnóstico  de  leucemia  aguda  foram  submetidos  à  quimioterapia  de  indução  no 

HEMOPE. Destes, 5 pacientes foram excluídos (1 por ausência de informações sobre o 

tratamento de indução e 4 por ausência de coletas de glicemia durante a indução).

Dos 280 pacientes incluídos no estudo, 188 (67,1%) apresentaram hiperglicemia 

em algum momento, sendo que 134 (47,8%) apresentaram hiperglicemia “precoce” e 

148 (52,8%) apresentaram hiperglicemia “tardia”.  Apenas 11 pacientes (3,9%) tinham 

diagnóstico prévio de diabetes mellitus. A mediana de glicemias de jejum coletadas foi 

de 5 (2-12).

Na  tabela  1,  estão  expostas  a  análise  descritiva  e  as  associações  das 

características dos pacientes e do tratamento com a presença da hiperglicemia. Através 

dela, observa-se que apenas as variáveis idade e sexo estiveram associadas de forma 

significativa  com  o  desenvolvimento  de  hiperglicemia  em  algum  momento  do 

tratamento.

Oitenta e dois pacientes (29,3%) apresentaram infecções graves. 

A relação entre hiperglicemia durante terapia de indução e infecções graves nos 

primeiros 30 dias é demonstrada na tabela 2.  Na análise univariada,  pacientes com 

hiperglicemia  tiveram uma  odds ratio de  3,97 (IC 95% 2,08-7,57,  p<0,001)  para  o 

desenvolvimento de infecções graves. Este risco também foi maior para pacientes mais 

idosos, com hiperglicemia “precoce”,  com hiperglicemia “tardia”,  com hipoglicemia, 



 

com mais  de 10 dias  de neutropenia febril  e  com hemocultura  positiva.  Na análise 

multivariada, a presença de hiperglicemia “tardia”, hipoglicemia e hemocultura positiva 

mostraram-se fatores de risco independentes para o desenvolvimento de infecção grave. 

A mortalidade por infecção durante neutropenia pós-QT de indução foi de 20,7% 

(58 pacientes).  A mortalidade por outras causas nos primeiros 30 dias da terapia de 

indução  foi  de  2,8%  (8  pacientes,  sendo  3  por  hemorragia  pulmonar,  4  por  AVC 

hemorrágico e 1 por choque cardiogênico).

Foi  observado  um  aumento  no  risco  de  morte  para  os  pacientes  que 

apresentaram hiperglicemia em algum momento (OR 3,55 IC 95% 1,77-7,12, p<0,001). 

Outras  variáveis  associadas  com  mortalidade  na  análise  univariada  foram  idade, 

hiperglicemia  “precoce”,  hiperglicemia  “tardia”,  hipoglicemia,  dias  de  neutropenia 

febril  e  hemocultura  positiva  (tabela  3).  Na  análise  multivariada  as  variáveis 

hiperglicemia “precoce”,  hiperglicemia “tardia”,  hipoglicemia e hemocultura positiva 

permaneceram como fatores de risco independentes para mortalidade.

Pacientes que apresentaram hiperglicemia não exibiram diferenças significativas 

no número de infecções fúngicas (4,8% vs 4,3%, p=1,0) e taxas de remissão completa 

(57,4% vs 61,2%, p=0,581). 

Discussão

Nesta coorte foi observado que a presença de hiperglicemia durante a fase de 

indução de leucemias agudas em adultos foi freqüente (67,1%). Hiperglicemia de jejum, 

mesmo a partir de um ponto de corte baixo (>100mg/dl), nestes pacientes foi associada 

a  uma  maior  chance  de  desenvolvimento  de  infecções  graves  e  mortalidade  nos 

primeiros 30 dias da terapia de indução.

O  presente  estudo  avaliou  apenas  glicemias  de  jejum  e  considerou  como 

hiperglicemia o valor acima de 100mg/dl devido à tendência atual dos novos manuais 

de conduta no tratamento de diabetes/intolerância à glicose 21. Seria interessante ter sido 

realizada na admissão do paciente uma dosagem de hemoglobina glicada para avaliar se 

a hiperglicemia era aguda ou se,  na verdade,  o paciente  tinha diabetes  mellitus não 



 

diagnosticado, já que a ocorrência de hiperglicemia elevou-se bastante com o aumento 

da idade. 

Os achados deste estudo são consistentes com dois outros artigos em pacientes 

onco-hematológicos.  No  estudo  de  Weiser  et  al  (2004),  os  autores  consideraram 

hiperglicemia  o  achado  de  2  ou  mais  glicemias  aleatórias   ≥200mg/dl  durante  os 

primeiros 30 dias de indução de pacientes adultos com leucemia linfóide aguda, sendo 

encontrado  maior  risco de mortalidade,  infecções  complicadas  e  menor duração da 

remissão completa em pacientes que desenvolveram hiperglicemia 20. No trabalho de Ali 

et al (2007), foram analisados retrospectivamente todas as hospitalizações de pacientes 

adultos com leucemia mielóide aguda, tendo sido observado aumento da mortalidade 

hospitalar  quando encontrado glicemia randômica acima de 110 mg/dl,  150 mg/dl e 

200mg/dl (OR1,44; 1,46 e 1,56, respectivamente, p<0,001) 15. 

Em contraposição aos resultados expostos acima, em pacientes pediátricos com 

LLA, Roberson et al. (2009) observaram desfechos semelhantes para os indivíduos com 

ou sem hiperglicemia durante a terapia de indução18.

A presença da hiperglicemia no presente estudo foi avaliada em dois momentos 

(basal ou pré neutropenia febril – “precoce” e durante a neutropenia febril – “tardia”), 

tendo sido encontrada nos dois casos associação estatisticamente significativa com uma 

maior taxa de mortalidade e de infecção grave, sugerindo que a hiperglicemia pode ser 

um fator de risco importante de infecção e morte precoce durante a hospitalização dos 

pacientes com leucemia aguda e não apenas durante o estado de sepse. Corroborando 

esta hipótese, o estudo de Derr et al. (2008) verificou um aumento progressivo do risco 

de infecção pós-transplante de medula óssea para cada aumento de 10mg/dl na glicemia 

média  pré-neutropenia  22. Vários  estudos  tentam  explicar  a  associação  entre 

hiperglicemia e maiores taxas de infecção. Em pacientes diabéticos já foi demonstrada 

diminuição da fagocitose, da proliferação de linfócitos T e da resposta imunológica a 

Candida  albicans in  vitro em  períodos  de  hiperglicemia  não  controlada  13,23,24.  A 

hiperglicemia  também  pode  suprimir  a  função  imune  pela  inibição  da  produção 

endógena  de  interleucina  2,  6  e  10  25.  Além disso,  modelos  animais  com coelhos, 

utilizando lipopolissacarídeo para simular choque séptico, comprovaram que a presença 

de  hiperglicemia  alterou a  resposta  inflamatória  sistêmica  e  afetou  negativamente  o 

status hemodinâmico 26.



 

Outro  fator  de  risco  para  morte  encontrado  neste  estudo  foi  a  presença  de 

hipoglicemia.  Este  achado  é  espelhado  por  vários  outros  estudos  em  pacientes 

criticamente doentes27-29.

Quanto à associação entre hiperglicemia e fungemia, não se observou aumento 

deste risco neste estudo. Dos estudos citados anteriormente, apenas o de Weiser  et al.  

(2004) avaliou este desfecho, porém não isoladamente (infecção fúngica, neste trabalho, 

foi  considerada  como  infecção  complicada  em  um  grupo  juntamente  com  sepse  e 

pneumonia). 

Em relação à associação entre hiperglicemia e obtenção de remissão completa, 

não se observou diminuição da chance, achado similar ao encontrado por Roberson et  

al. (2009) em pacientes pediátricos com leucemia linfóide aguda. O trabalho de Weiser 

et  al.  (2004)  encontrou  uma associação com menor  duração da  remissão  completa, 

porém este  desfecho é difícil  de ser avaliado em um estudo retrospectivo e  não foi 

objetivo desta pesquisa. 

O presente estudo apresenta algumas limitações  metodológicas por se tratar de 

uma coorte retrospectiva. As glicemias foram obtidas como parte dos cuidados de rotina 

do paciente e não como parte do protocolo experimental e é possível que pacientes 

clinicamente mais graves tenham sido submetidos a mais testes bioquímicos, incluindo 

dosagem de glicose, constituindo um viés de classificação. Além disso, o diagnóstico de 

diabetes foi baseado na história do paciente, o que pode ter subestimado o número de 

pacientes  realmente  diabéticos.   Outro  viés  deve-se  ao fato  de que  o  diagnóstico  e 

tratamento das infecções, bem como o controle da hiperglicemia, foram realizados de 

acordo  com  o  julgamento  clínico  do  médico  assistente  e  não  como  parte  de  um 

protocolo  de  estudo  e  algumas  variáveis  clínicas,  como  presença  e  gravidade  da 

mucosite  e  performance  status do  paciente  não  puderam ser  avaliadas  e  poderiam 

também estar associadas a infecções mais graves ou maior mortalidade.   Outro fato 

relevante é que, por se tratar de estudo em uma única instituição, há a possibilidade de 

viés de seleção, entretanto como a Fundação HEMOPE é o único centro de referência 

para tratamento de leucemias agudas em adultos no estado de Pernambuco pelo Sistema 

Único de Saúde, não consideramos que este viés seja importante neste estudo.

Estudos prospectivos e randomizados são necessários para avaliar se o controle 

da glicemia diminuiria este risco em tais pacientes.



 

Conclusões

Os resultados deste estudo apóiam a hipótese de que a hiperglicemia é freqüente 

e está associada a maior risco de infecções graves e mortalidade em pacientes adultos 

durante o tratamento de indução de leucemias agudas. 
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                Tabela 1. Análise descritiva e de associação das variáveis com a presença da  hiperglicemia  
      em pacientes adultos com leucemia aguda submetidos à quimioterapia de indução

Característica Hiperglicemia p-valorSim Não
Idade (anos)
18 a 29 56(49,1%) 58(50,9%)

<0,00130 a 39 52(73,2%) 19(26,8%)
40 a 60 80(84,2%) 15(15,8%)
Sexo
Feminino 103 (73,0%) 38 (27,0%) 0,034
IMC
18,5 a 25 101 (67,8%) 48 (32,2%)

0,745*25,1 a 30 27 (60,0%) 18 (40,0%)
30,1 a 40 8 (66,7%) 4 (33,3%)
< 18,5 4 (5,1%) 3 (42,9%)
Cor
Brancos 73 (68,9%) 33 (31,1%)

0,617*Negros 5 (71,4%) 2 (28,6%)
Pardos 79 (68,1%) 37 (31,9%)
Indígenas 0 (0,0%) 1 (100,0%)
Diabetes
Sim 11 (100,0%) 0 (0,0%) 0,018Não 176 (65,7%) 92 (34,3%)
Comorbidades
Sim 46 (75,4%) 15 (24,6%) 0,120Não 142 (64,8%) 77 (35,2%)
Diagnóstico
LMA 109 (69,9%) 47 (30,1%)

0,534*LLA 76 (63,3%) 44 (36,7%)
Bifenotípica. 3 (75,0%) 1 (25,0%)
Leucometria
< 30 x 109/L 110 (68,3%) 51 (31,7%)

0,67630 a 100 x 109/L 48 (63,2%) 28 (36,8%)
> 100 x 109/L 30 (69,8%) 13 (30,2%)
Imunofenotipagem
LMA 76 (68,5%) 35 (31,5%)

0,806*

LLA B madura 24 (68,6%) 11 (31,4%)
LLA B precoce 32 (66,7%) 16 (33,3%)
LLA T 12 (54,5%) 10 (45,5%)
LLA T precoce 5 (55,6%) 4 (44,4%)
Bifenotípica 3 (75,0%) 1 (25,0%)
Acometimento SNC
Sim 13 (65,0%) 7 (35,0%) 0,969Não 106 (65,4%) 56 (34,6%)
Prognóstico LMA
Favorável 6 (46,2%) 7 (53,8%)

0,485Intermediário 17 (65,4%) 9 (34,6%)
Desfavorável 17 (63,0%) 10 (37,0%)
Prognóstico LLA B
Baixo risco 10 (71,4%) 4 (28,6%)

1,000*Alto risco 10 (71,4%) 4 (28,6%)
Muito alto risco 2 (66,7%) 1 (33,3%)
Prognóstico LLA T
Baixo risco 5 (45,5%) 6 (54,5%) 0,477Alto risco 12 (60,0%) 8 (40,0%)
Uso corticóide
Sim 79 (63,2%) 46 (36,8%) 0,207Não 109 (70,3%) 46 (29,7%)

                                 *p-valor teste exato de Fisher; IMC: índice de massa corpórea; SNC: sistema nervoso 
                                  central; OR: odds ratio; IC: intervalo de confiança.



 

Tabela 2. Análise descritiva e de associação das variáveis com infecção grave em pacientes adultos  
com leucemia aguda submetidos à quimioterapia de indução

Variável Infecção grave OR IC(OR,95%) p-valor
Sim Não

Idade
18 a 29 anos 23(20,2%) 91(79,8%) - - 0,007
30 a 39 anos 21(29,6%) 50(70,4%) 1,47 0,88 – 2,45
40 a 60 anos 38(40,0%) 57(60,0%) 1,98 1,28 – 3,08
Sexo
Masculino 37(26,6%) 102(73,4%) - - 0,330
Feminino 45(31,9%) 96(68,1%) - -
Diabetes
Sim 3(27,3%) 8(72,7%) - - 1,000*
Não 79(29,5%) 189(70,5%) - -
Uso corticóide
Sim 34(27,2%) 91(72,8%) - - 0,491
Não 48(31,0%) 107(69,0%) - -
Hiperglicemia  em 
algum momento
Sim 73(38,8%) 115(61,2%) 3,97 2,08 – 7,57 <0,001
Não 9(9,8%) 83(90,2%) - -
Hiperglicemia 
“precoce”
Sim 53(39,6%) 81(60,4%) 2,05 1,38 – 3,03 <0,001
Não 28(19,9%) 117(80,1%) - -
Hiperglicemia “tardia”
Sim 67(45,3%) 81(54,7%) 3,34 1,96 – 5,71 <0,001
Não 13(13,5%) 83(86,5%) - -
Hipoglicemia
Sim 5(83,3%) 1(16,7%) 2,97 1,98 – 4,45 0,009*
Não 77(28,1%) 197(71,9%) - -
Tempo  de  neutropenia 
febril
0 0(0,0%) 32(100,0%) - - <0,001
1 a 5 dias 34(27,4%) 90(72,6%) - -
6 a 10 dias 23(28,4%) 58(71,6%) 1,04 0,66 – 1,62
> 10 dias 25(58,1%) 18(41,9%) 2,12 1,45 – 3,11
Hemocultura positiva
Sim 45(47,4%) 50(52,6%) 2,37 1,66 -  3,39 <0,001
Não 37(20,0%) 148(80,0%) - -
Infecção fúngica
Sim 5(38,5%) 8(61,5%) - - 0,534*
Não 77(28,8%) 190(71,2%) - -
Antibiótico profilático
Sim 49(28,8%) 121(71,2%) - - 0,833
Não 33(30,0%) 77(70,0%) - -
Diagnóstico
LMA 49(31,4%) 107(68,6%) - -

0.760*LLA 32(26,7%) 88(73,3%) - -
BIFENOTIPCA 1(25,0%) 3(75,0%) - -

*p-valor do teste Exato de Fisher; IC: intervalo de confiança; OR: odds ratio.



 

Tabela 3. Análise descritiva e de associação das variáveis com a mortalidade em pacientes adultos com
 leucemia aguda submetidos à quimioterapia de indução

Variável Mortalidade OR IC (OR,95%) p-valor
Sim Não

Idade
18 a 29 anos 19(16,7%) 95(83,3%) - -
30 a 39 anos 17(23,9%) 54(76,1%) 1,44 0,80 – 2,57 0,041
40 a 60 anos 30(31,6%) 65(68,4%) 1,89 1,14 – 3,14
Sexo
Masculino 31(22,3%) 108(77,7%) - - 0,619
Feminino 35(24,8%) 106(75,2%) - -
Diabetes
Sim 3(27,3%) 8(72,7%) - - 0,725*
Não 63(23,5%) 205(76,5%) - -
Comorbidade
Sim 18(29,5%) 43(70,5%) - - 0,217
Não 48(21,9%) 171(78,1%) - -
Prognóstico
Bom 3(7,9%) 35(92,1%) - - 0,064
Intermediário 4(10,0%) 36(90,0%) - -
Mau 12(24%) 38(76,0%) - -
Uso corticóide
Sim 24(19,2%) 101(80,8%) - - 0,122
Não 42(27,1%) 113(72,9%) - -
Hiperglicemia  em  algum 
momento
Sim 58(30,9%) 130(69,1%) 3,55 1,77 – 7,12 <0,001
Não 8(8,7%) 84(91,3%) - -
Hiperglicemia “precoce”
Sim 45(33,6%) 89(66,4%) 2,33 1,47 – 3,71 <0,001
Não 21(14,4%) 125(85,6%) - -
Hiperglicemia “tardia”
Sim 53(35,8%) 95(64,2%) 3,13 1,72 – 5,67 <0,001
Não 11(11,5%) 85(88,5%) - -
Hipoglicemia
Sim 4(66,7%) 2(33,3%) 2,95 1,61 – 5,40 0,029*
Não 62(22,6%) 212(77,4%) - -
Tempo de neutropenia febril
0 0(0,0%) 32(100,0%) - - <0,001
1 a 5 dias 33(26,6%) 91(73,4%) 1,54 0,88 – 2,69
6 a 10 dias 14(17,3%) 67(82,7%) - -
> 10 dias 19(44,2%) 24(55,8%) 2,56 1,43 – 4,58
Hemocultura positiva
Sim 34(35,8%) 61(64,2%) 2,07 1,37 – 3,13 0,001
Não 32(17,3%) 153(82,7%) - -
Antibiótico profilático
Sim 36(21,2%) 134(78,8%) - - 0,240
Não 30(27,3%) 80(72,7%) - -
Leucometria
< 30 mil 41(25,5%) 120(74,5%) - - 0,624
30 a 100 mil 15(19,7%) 61(80,3%) - -
> 100 mil 10(23,3%) 33(76,7%) - -
Imunofenótipo
LMA 26(23,4%) 85(76,6%) - - 0,237
LLA B madura 8(22,9%) 27(77,1%) - -
LLA B precoce 10(20,8%) 38(79,2%) - -
LLA T 1(4,5%) 21(95,5%) - -
LLA T precoce 4(44,4%) 5(55,6%) - -
Bifenotípca 1(25,0%) 3(75,0%) - -
Diagnóstico
LMA 42(26,9%) 114(73,1%) - - 0,321
LLA 23(19,2%) 97(80,8%) - -
BIFENOTÍP. 1(25,0%) 3(75,0%) - -
Protocolo
UKALL 22(20,0%) 88(80,0%) - - 0,111
HiperCVAD 0(0,0%) 8(100,0%) - -



 

Dauno ou Ida + Ara-C 20(26,3%) 56(73,7%) - -
Doxo + Ara-C 19(25,0%) 57(75,0%) - -
Outros 5(50,0%) 5(50,0%) - -

       *p-valor do teste Exato de Fisher; IC: intervalo de confiança; OR: odds ratio.
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6. ARTIGO 2

Infecções de corrente sanguínea ocorridas no primeiro mês pós quimioterapia de 

indução em pacientes adultos com leucemia aguda 

Resumo

As infecções são as maiores causas de morbimortalidade durante a terapia de indução 

em  pacientes  com  leucemias  agudas,  apesar  de  avanços  significativos  nas  técnicas 

diagnósticas  e  terapia  antimicrobiana.  Neste  estudo  descreve-se  as  características 

demográficas de 280 pacientes adultos entre 18 e 60 anos com leucemia aguda tratados 

com quimioterapia (QT) de indução na fundação HEMOPE entre janeiro de 2000 e 

dezembro  de  2009  e  verifica-se a  incidência  de  neutropenia  febril,  infecções 

documentadas por hemoculturas e causas de morte nos primeiros 30 dias do tratamento. 

Duzentos e quarenta e sete pacientes (88,2%) apresentaram neutropenia febril. Destes, 

95  (38,4%)  apresentaram  hemocultura  positiva.  Os  micro-organismos  mais 

frequentemente  isolados  foram  as  bactérias  gram-negativas  (59,0%),  seguidas  de 

bactérias gram-positivas (14,7%) e fungos (5,3%), tendo sido encontrado 20 (21,0%) 

hemoculturas positivas para mais de um agente. O diagnóstico topográfico de infecção 

mais comum foi a corrente sanguínea, seguido de pulmão e pele. A mortalidade por 

infecção durante neutropenia pós QT de indução foi  de 20,7% (58 pacientes) e por 

outras causas foi de 2,8% (8 pacientes, sendo 3 por hemorragia pulmonar, 4 por AVC 

hemorrágico  e  1  por  choque  cardiogênico).  Estes  resultados  demonstram  que  as 

bactérias  gram-negativas  continuam  predominando  como  agentes  causadores  de 

infecções em neutropênicos febris neste centro.

Palavras-chave: neutropenia. Febre. Infecções. Mortalidade, Leucemia.



 

Bloodstream infection during the first 30 days after induction chemotherapy in 

adults with acute leukemia. 

Abstract

Infectious complications are still major causes of morbidity and mortality in patients 

with  acute  leukemias,  despite  significant  advances  in  diagnostic  techniques  and 

antimicrobial therapy. In this retrospective study, we describe the characteristics of 280 

adult patients with acute leukemia treated with induction chemotherapy at HEMOPE, 

Brazil, between January 2000 and December 2009 and report the incidence of febrile 

neutropenia, documented bloodstream infections and mortality during the first 30 days 

of therapy.  Two-hundred fourty-seven patients (88.2%) presented febrile neutropenia 

after  induction  therapy.  Of  these,  95  (38.4%)  had  a  microorganism  isolated  from 

bloodstream. Gram negative organisms were the most common (59.0%), followed by 

gram positive cocci (14.7%) and fungi (5.3%), with a finding of 20 (21,0%) patients 

with polymicrobial infections. Bloodstream was the main source of infection, followed 

by  lung  and  skin.   The  infection  related  mortality  rate  was  20.7%  (58  patients). 

Mortality from other causes during the first 30 days after induction therapy was 2.8%, 

including  8  lung  hemorrhage,  4  brain  hemorrhage  and  1  cardiogenic  shock.  These 

results showed that infections with gram-negative bacteria continue to predominate in 

febrile neutropenic episodes in our center.

Keywords: neutropenia. Fever. Infections. Mortality. Leukemia.

Introdução

As  leucemias  agudas  são  caracterizadas  por  uma  proliferação  clonal  de 

precursores  mielóides  ou  linfóides  com  capacidade  reduzida  de  se  diferenciar  em 

elementos  maduros,  levando  como  conseqüência  ao  acúmulo  de  blastos  e  formas 

imaturas na medula óssea e sangue periférico1.

O tratamento  de indução de leucemias  agudas  é  realizado com esquemas de 

poliquimioterapia  intensivos  com  um  elevado  risco  de  infecções.  Essa  alta 

suscetibilidade a infecção e/ou doenças oportunistas é descrita como consequência da 

imunossupressão  decorrente  da  própria  neoplasia,  da  quimioterapia  (QT),  uso  de 

corticosteróides,  uso  de  cateteres  ou  antibióticos  de  amplo  espectro2.   Assim,  nas 



 

leucemias agudas, os pacientes apresentam-se neutropênicos e com comprometimento 

de componentes da imunidade celular e da barreira física (pele e mucosas).

A neutropenia febril ocorre frequentemente em pacientes pós QT de indução de 

leucemias agudas, indicando-se terapia antimicrobiana empírica, por se tratar de sinal 

precoce de infecção, e apesar do tratamento agressivo, o desenvolvimento de infecção 

complicada  ocorre  em até  15% dos  pacientes3.  A identificação  do  micro-organismo 

envolvido é possível  em apenas  22 a  39% dos casos  4,5 e  a mortalidade durante os 

primeiros 30 dias pós QT de indução é de 10-20%, sendo apontadas como principais 

causas de morte as infecções e os sangramentos1,6,7.

Devido  à  escassez  de  estudos  documentando  as  taxas  de  sepse  e  o  perfil 

microbiológico das infecções em pacientes com leucemia aguda no Brasil, o presente 

estudo tem como objetivo descrever a ocorrência de sepse, o perfil microbiológico das 

hemoculturas e a taxa de mortalidade nos primeiros 30 dias pós QT de indução em 

pacientes  adultos  com  leucemia  aguda  tratados  na  Fundação  HEMOPE,  centro  de 

referência  do  Sistema Único  de  Saúde  no  tratamento  de  doenças  hematológicas  de 

Pernambuco.

Pacientes e métodos

Realizou-se uma série de casos que incluiu pacientes entre 18 e 60 anos de idade 

com diagnóstico recente de leucemia mielóide aguda (LMA), leucemia linfóide aguda 

(LLA) ou leucemia bifenotípica aguda que realizaram primeiro tratamento de indução 

na Fundação HEMOPE entre janeiro de 2000 a dezembro de 2009. Foram excluídos 

pacientes  em  outra  fase  do  tratamento  que  não  indução  (reindução,  indução  pós-

recidiva, intensificação ou consolidação) e pacientes sem informação sobre diagnóstico 

ou tratamento no prontuário.

Foi realizada análise de prontuários com obtenção de informações demográficas, 

protocolo de tratamento, prognóstico da leucemia, data do diagnóstico, comorbidades, 

uso  de  antibiótico  profilático,  duração  da  neutropenia  febril,  documentação  de 

infecções, resultados de hemoculturas e avaliação de remissão e morte nos primeiros 30 

dias da terapia de indução.

Neutropenia  febril  foi  definida como  um  pico  febril  acima  de  37,8oC 

(temperatura axilar) por mais de 1 hora ou um único pico febril > 38,0oC (temperatura 



 

axilar)  em  paciente  com  contagem  de  neutrófilos  <500/mm3 ou  contagem  de 

granulócitos entre 500 e 1000/mm3 em declínio8.

As  hemoculturas  foram  realizadas  em  aparelho  automatizado  (BacT  / 

ALERT®3D) em laboratório único (CERPE). A quantidade de amostras por paciente foi 

de  acordo  com  solicitação  do  médico  assistente  e  não  como  parte  de  protocolo 

institucional. Todos  os  pacientes  foram  tratados  em  regime  de  internação  com 

antibióticos endovenosos.

Os diagnósticos topográficos das infecções foram relatados como constatado em 

prontuário pelo médico assistente.

Os dados foram analisados no programa Microsoft Office Excel 2003 e SPSS for 

Windows  versão  13.0. Dados  numéricos  foram  resumidos  através  de  medidas  de 

tendência central e de dispersão. Os categóricos foram resumidos através de freqüências 

absolutas e relativas. 

Resultados

Dos 280 pacientes incluídos no estudo, 139 (49,6%) eram do sexo masculino e 

141 (50,4%) eram do sexo feminino. A mediana de idade foi de 30 anos (18 – 60 anos). 

Quanto ao diagnóstico, 156 (55,7%) tinham LMA, 120 (42,9%) tinham LLA e 4 (1,4%) 

tinham  leucemia  aguda  bifenotípica.  As  principais  características  dos  pacientes, 

diagnóstico, prognóstico e terapia estão demonstrados na tabela 1.

Trinta e três pacientes (11,8%) não apresentaram sinais de infecção. Duzentos e 

quarenta e sete pacientes (88,2%) apresentaram neutropenia febril,  sendo que 29,3% 

(n=82) apresentaram infecções  graves  com instabilidade  hemodinâmica necessitando 

droga  vasoativa  ou  insuficiência  respiratória  necessitando  ventilação  mecânica  ou 

insuficiência  renal  necessitando  hemodiálise.  A  mortalidade  por  infecção  durante 

neutropenia pós QT de indução foi de 20,7% (58 pacientes). A mortalidade por outras 

causas nos primeiros 30 dias da terapia de indução foi de 2,8% (8 pacientes, sendo 3 por 

hemorragia pulmonar, 4 por AVC hemorrágico e 1 por choque cardiogênico). 

Dos pacientes  que apresentaram neutropenia febril,  95 (38,4%) apresentaram 

hemocultura positiva. 



 

A tabela  2  descreve  os  agentes  etiológicos  de  infecções  demonstrados  por 

hemocultura nos primeiros 30 dias da terapia de indução. Os micro-organismos mais 

frequentemente  isolados,  foram em ordem decrescente:  as  bactérias  gram-negativas 

(59,0%),  seguido  de  infecções  polimicrobianas  (21,0%),  bactérias  gram-positivas 

(14,7%) e fungos (5,3%).  

Avaliando  o  perfil  microbiológico  de  acordo  com  a  data  do  tratamento 

(01/01/2000 a 31/12/2004 vs 01/01/2005 a 31/12/2009), pode-se observar que há uma 

tendência à diminuição de casos de sepse por bactérias gram-negativas e um aumento 

no diagnóstico de infecções sistêmicas polimicrobianas e por fungos nos últimos 5 anos 

(tabela 3).

A tabela 4 descreve os principais diagnósticos topográficos das infecções nos 

247 episódios de neutropenia febril.

Cento  e  trinta  e  três  pacientes  (47,5%)  atingiram remissão  completa  após  o 

primeiro ciclo de quimioterapia de indução, sendo 60% dos pacientes com LLA, 39,1% 

dos casos de LMA e 25% dos casos de leucemia bifenotípica. 

Discussão

Diferente  do  que  é  descrito  como  tendência  atual  na  literatura  científica, 

evidenciou-se uma maior incidência de bactérias gram-negativas isoladas a partir  de 

hemoculturas,  em  especial  Klebsiella  pneumoniae,  Pseudomonas  aeruginosa,  

Enterobacter  aerogenes  e  Escherichia  coli.  Na literatura  mundial,  o  predomínio  de 

micro-organismos gram-negativos observado até o final da década de 1990 aos poucos 

deu lugar a um panorama em que ambos, gram-negativos e gram-positivos, dividem a 

etiologia  da  infecção  em  neutropênicos  febris  de  maneira  equivalente,  tendendo 

inclusive,  ao  predomínio  de  gram-positivos,  conforme  observado  em  estudos  de 

diversos  centros9,10.  No  último  manual da  Infectious  Diseases  Society  of  America 

(IDSA), relata-se que as bactérias gram-positivas  são responsáveis  pela  maioria  dos 

episódios  microbiologicamente  documentados  de  infecção  em  neutropênicos  febris, 

sendo o  Staphylococcus coagulase negativo o micro-organismo mais frequentemente 

isolado8. Dentre as razões para tal mudança assinala-se o maior uso de cateteres venosos 

centrais de demora, uso de quimioterapias mais agressivas, levando a maior toxicidade 

para pele e mucosas e uso de antibióticos profiláticos11.



 

No  Brasil,  existem  poucas  pesquisas  que  avaliem  os  agentes  etiológicos 

determinantes  de infecção  em  pacientes  com  neutropenia  febril.  Um  estudo  em 

pacientes ambulatoriais,  no Hospital  das Clínicas de São Paulo,  constatou 68,4% de 

hemoculturas  positivas  para  bactérias  gram-negativas12.  Em outro  estudo  brasileiro, 

avaliando  neutropenia  febril  pós-transplante  de  medula  óssea,  em  13  centros,  foi 

encontrado  47%  de  gram-positivos,  37%  de  gram-negativos  e  16%  de  flora 

polimicrobiana  (gram-positivos  e  gram-negativos)13.  A indefinição  e  diferenças  na 

etiologia das infecções nos diversos centros dificultam a escolha do antimicrobiano a ser 

iniciado empiricamente nesses pacientes.

Em  pacientes  pediátricos  com  leucemia  aguda,  um  estudo  em  Recife-PE, 

analisou 391 episódios de neutropenia febril em 85 crianças com diagnóstico de LLA 

entre 2002 e 200614. Encontrou-se positividade de hemoculturas de 14%, sendo que em 

40% dos casos isolou-se bactérias gram-negativas, com predomínio da  Klebsiella sp. E 

em 60% gram-positivas, com predomínio de Staphylococcus coagulase negativo. Gabe 

et al (2009) analisaram dados de crianças com leucemias agudas em Passo Fundo-RS e 

relataram  que  as  bactérias  foram  os  micro-organismos  mais  isolados  de  todas  as 

infecções  oportunistas,  correspondendo  a  52,4%,  prevalecendo  as  gram-negativas, 

sendo  a  Escherichia  coli a  principal  causadora  das  septicemias,  seguida  da 

Pseudomonas aeruginosa15. 

O predomínio de gram-negativos nesta série de casos pode ser apenas o reflexo 

da alta incidência de infecção na corrente sanguínea relacionada à assistência a saúde 

causada por gram-negativos nos vários centros brasileiros16 e à baixa prevalência de 

saneamento público, o que expõe a população a enterobactérias patogênicas, bem como 

a ausência de hábitos adequados de higiene corporal,  principalmente a  lavagem das 

mãos. Estudos internacionais demonstram que alguns micro-organismos gram-negativos 

como  Acinetobacter  sp.  e  P. aeruginosa  têm caráter  sazonal,  e,  portanto,  incidência 

aumentada durante o verão17. Sendo um país tropical, este fato poderia explicar a alta 

prevalência deste agente em hospitais brasileiros. Outros fatores que também podem 

contribuir para a baixa incidência de gram-positivos no país é a baixa prevalência de 

infecções  por  Enterococcus  sp resistente  à  vancomicina,  que  é  um  dos  principais 

agentes de infecções de corrente sanguínea em hospitais americanos e europeus18, assim 

como a pouca aderência dos centros brasileiros ao uso de profilaxia antibiótica com 

quinolona  nos  pacientes  neutropênicos.  Na  presente  coorte,  60,7%  dos  pacientes 



 

receberam algum antibiótico profilático, sendo na maioria dos casos sulfametoxazol-

trimetroprima e  fluconazol.  Apenas  12  pacientes  (4,3%) receberam quinolona  como 

profilaxia de infecções.

A  incidência  de  infecção  estreptocócica  em  pacientes  oncológicos  tem 

aumentado nos últimos anos e  o  S.  viridans tem sido relatado como um organismo 

frequentemente  isolado  em  neutropênicos  febris19.  Em  nosso  estudo,  encontrou-se 

apenas  um  caso  de  infecção  sistêmica  causada  por  Streptococcus   sp.  em  uma 

hemocultura polimicrobiana. No estudo recifense em crianças com LLA, foram isolados 

apenas 3 casos de Streptococcus alfa hemolítico e 1 caso de Streptococcus do grupo B14. 

Alguns fatores de risco associados a bacteriemia por  Streptococcus viridans incluem 

neutropenia profunda (<100 neutrófilos/mm3), mucosite oral, antibioticoprofilaxia com 

SMX-TMP ou quinolona, idade < 18 anos, pós transplante de medula óssea e nutrição 

parenteral20. Em particular, o uso de fluorquinolonas como profilaxia de infecções tem 

sido significativamente associada à septicemia por  S. viridans (p<0,0001)21. Este fato 

provavelmente se deve à resistência do S. viridans a estes agentes antimicrobianos e o 

uso deles selecionaria a colonização por esta bactéria. Em um estudo, 75% dos casos de 

bacteriemia  por  S.  viridians tinham  recebido  profilaxia  com  uma  fluorquinolona, 

comparado com apenas 22% dos pacientes com bacteriemia por gram-negativos22.

Além disso, uma frequência crescente de infecções fúngicas tem sido relatada 

em pacientes neutropênicos febris23, sendo esperada uma freqüência de 5% de fungemia 

na maioria dos estudos24 e uma tendência ao predomínio de Candida não albicans25. 

Nesta coorte encontramos 13 casos de fungemia (sendo 5 hemoculturas exclusivamente 

com fungos e  8 com fungo + bactérias) e  1  caso de aspergilose pulmonar  nos 247 

episódios de neutropenia febril (totalizando 5,6% de casos comprovados de infecção 

fúngica sistêmica), com predominância de  Candida não albicans, conforme tendência 

mundial.

Um achado interessante foi o encontro de 20 casos de infecção polimicrobiana 

(21,0% das hemoculturas positivas). Em cinco casos pode ser interrogada a presença de 

contaminação (2 casos com S. aureus, 1 caso com Staphylococcus coagulase negativa, 1 

caso  com  S.  epidermidis e  1  com  S. auricularis).  Dados  de  grandes  estudos  sobre 

infecções  em  neutropênicos  febris  relatam  o  registro  de  8%  a  32%  de  infecções 



 

polimicrobianas.  26-28.   Os  pacientes  neutropênicos  são  imunodeprimidos  em 

conseqüência do tratamento com quimioterápicos e corticóides, e apresentam portas de 

entrada para infecção como mucosite e o uso de cateteres venosos centrais, desse modo, 

apresentam um maior risco de infecções por mais de um agente.

Importante  mencionar  que os  casos de fungemia e  infecções  polimicrobianas 

tiveram uma tendência a aumento em 2005 a 2009, quando comparado a 2000 a 2004, 

achado que pode estar relacionado a um maior suporte de UTI no HEMOPE nestes 

últimos anos.

Vigilância contínua em hospitais locais é importante na monitorização das taxas 

de infecção por micro-organismos resistentes.  Relatos recentes indicam um aumento 

significativo  na  incidência  de  cepas  produtoras  de  beta-lactamase29.  Procedimentos 

invasivos, hospitalização prolongada e unidades de pacientes oncológicos são fatores de 

risco associados ao achado de bactérias ESBL (beta-lactamase de espectro estendido) 

positivas26. O fato de ter sido encontrado  oito casos de bactérias ESBL positivas neste 

estudo  (5  K.  pneumoniae e  3  E.  coli)  deve  ser  lembrado  em pacientes  com febre 

persistente que não respondem a terapia inicial com cefalosporinas ou monobactâmicos. 

Além disso, deve-se considerar a associação de antifúngico em paciente febril após 3 a 

5 dias de antibiótico de largo espectro, já que um terço dos pacientes neutropênicos 

febris que não respondem a curso de antibiótico em uma semana apresentam infecção 

sistêmica fúngica não diagnosticada por hemocultura, geralmente causada por Candida 

ou Apergillus8.    

A realização  de  estudos  epidemiológicos  das  infecções  em  pacientes  onco-

hematológicos neutropênicos febris permite o conhecimento local de cada centro para o 

planejamento  de  estratégias  de  prevenção  e  terapia  empírica.  É  importante  o 

conhecimento dos dados locais e em grupos específicos para nortear a terapia empírica 

com maior segurança. Apesar da etiologia das infecções durante neutropenia pós QT ter 

mudado em vários centros mundiais para o predomínio de gram-positivos, este trabalho 

mostra  que  os  gram-negativos  continuam  tendo  uma  maior  prevalência  em  nosso 

serviço, a exemplo do que ocorre em outros hospitais brasileiros.   
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Tabela 1. Características clínicas e demográficas dos 280 pacientes adultos com diagnóstico de leucemia aguda  
submetidos à quimioterapia de indução na Fundação HEMOPE entre 2000 e 2009.

Variável N %
Idade (anos)
18-29
30-39
40-60

114
71
95

40,7
25,4
33,9

Sexo
Feminino
Masculino

141
139

50,4
49,6

Cor
Brancos
Negros
Pardos
Indígenas 
N/D

106
7
116
1
50

37,9
2,5
41,5
0,4
17,7

Comorbidade
Sim
Não

72
208

25,7
74,3

Diagnóstico
LMA
LLA
Bifenotípica aguda

156
120
4

55,7
42,9
1,4

Leucometria (x109/L)
<30
30 a 100
>100

161
76
43

57,5
27,1
15,4

Imunofenotipagem
LMA
LLA B madura
LLA B precoce
LLA  T 
LLA T precoce
Bifenotípica
N/D

111
35
48
22
9
4
51

39,6
12,5
17,2
7,9
3,2
1,4
18,2

Acometimento SNC
Sim
Não
N/D

20
162
98

7,1
57,9
35,0

Prognóstico LMA
Favorável
Intermediário
Desfavorável
N/D

13
26
27
90

8,3
16,7
17,3
57,7

Prognóstico LLA B
Baixo risco
Alto risco
Muito alto risco
N/D

14
14
3
52

16,9
16,9
3,6
62,6

Prognóstico LLA T
Baixo risco
Alto risco
N/D

11
20
4

31,5
57,1
11,4

Protocolo
Daunorrubicina ou Idarrubicina + Ara-C
Doxorrubicina + Ara-C
UKALL
HiperCVAD
Outros

75
76
109
8
12

26,8
27,1
38,9
2,9
4,3

Uso ATB profilático
Sim
Não 

170
110

60,7
39,3

    N/D: não descrito em prontuário; SNC: sistema nervoso central; ATB: antibiótico.



 

Tabela 2. Agentes infecciosos isolados em hemoculturas automatizadas durante neutropenia febril  pós 
quimioterapia de indução em pacientes adultos com leucemia aguda tratados na Fundação HEMOPE 
entre 2000 e 2009.

Agentes N
Gram positivos (n=14; 14,7%) S. aureus 

Estafilococo coagulase negativo 
S. epidermidis 
Enterococcus faecalis

S. haemolyticum

Enterococcus faecium VRE

5
3
2
2
1
1

Gram negativos (n=56;  59,0%) Klebsiella pneumoniae ESBL (-)
Klebsiella pneumoniae ESBL (+)

Pseudomonas aeruginosa 
Enterobacter aerogenes
Escherichia coli ESBL (-)
Escherichia coli ESBL (+)
Acinetobacter
Stenotrophomonas maltophilia

Serratia marscenses
Chryseobacterium meningoasepticum
Burkholderia cepacea
Morganella morganii

Citrobacter freundii
Enterobacter cloacae

15
5
8
6
3
3
7
1
2
2
1
1
1
1

Fungos (n=5;  5,3%) Candida tropicalis
Candida sp
Candida parapsilosis

3
1
1

Polimicrobiana (n=20; 21,0%) Pichia ohmeri + Klebsiella pneumoniae
Klebsiella pneumoniae + Enterobacter aerogenes
Klebsiella pneumoniae + S. aureus meticilina resistente
Escherichia coli + Klebsiella pneumoniae
Pichia ohmeri + Acinetobacter SP
Pichia ohmeri + Stenotrophomonas maltophilia
Candida tropicalis + Pseudomonas aeruginosa
Candida tropicalis + S. coagulase negativo
Candida tropicalis + Stenotrophomonas + C. freudii
Candida tropicalis + Stenotrophomonas maltophilia
Enterobacter SP + S. aureus
S. aureus + Streptococo SP
Klebsiella pneumoniae + Pseudomonas aeruginosa
Stenotrophomonas maltophilia + S. auricularis
Enterococcos faecium + S. aureus meticilina resistente
Escherichia coli + S. epidermidis

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

VRE: enterococo resistente à vancomicina; ESBL: beta-lactamase de espectro estendido.

Tabela 3. Distribuição dos microorganismos isolados em hemocultura durante 
neutropenia febril pós QT de indução segundo período de tratamento.

Microorganismos
Período

01/01/2000 a 31/12/2004 01/01/2005 a 31/12/2009
n % n %

Fungo 0 0,0 5 8,3
Polimicrobiano 5 14,3 15 25,0
Gram-negativo 25 71,4 31 51,7
Gram-positivo 5 14,3 9 15,0

Total 35 100,0 60 100,0



 

Tabela  4.  Frequência  dos  diagnósticos  topográficos  das  infecções  em 247  episódios  de  neutropenia  febril  em 
pacientes adultos pós quimioterapia de indução de leucemias agudas tratados na Fundação HEMOPE entre 2000 e  
2009.

Diagnóstico N %
Febre de origem obscura 106 42,9
Sepse com hemocultura positiva 95 38,5
Pneumonia 17 6,9
Celulite / abscesso 14 5,7
Tiflite 3 1,2
Infecção de cateter 3 1,2
Infecção do trato urinário 3 1,2
Abdome agudo 2 0,8
Sinusite 1 0,4
Tuberculose pulmonar 1 0,4
Aspergilose pulmonar 1 0,4
Herpes Zoster 1 0,4



 

7. CONCLUSÕES FINAIS

Os resultados deste estudo apóiam a hipótese de que a hiperglicemia é freqüente 

e  está  associada  a  um maior  risco  de  infecções  graves  e  mortalidade  em pacientes 

adultos durante o tratamento de indução de leucemias agudas. Estudos prospectivos e 

randomizados são necessários para avaliar se o controle da glicemia diminuiria este 

risco em tais pacientes.

Apesar da etiologia das infecções durante neutropenia pós-QT ter mudado em 

vários centros mundiais para o predomínio de micro-organismos gram-positivos, este 

trabalho  mostra  que  as  bactérias  gram-negativas  continuam  tendo  uma  maior 

prevalência em nosso serviço, a exemplo do que ocorre em outros hospitais brasileiros. 

É importante o conhecimento dos dados locais e em grupos específicos para nortear a 

terapia empírica com maior segurança.
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APÊNDICE A – FICHA DE COLETA DE DADOS



 



 



 



 

APÊNDICE B –  Esquemas de quimioterapia de indução para LMA

1.Dauno + Ara-C

DAUNORRUBICINA: 60 mg/m2/dia – 3 dias

+

      CITARABINA: 100 – 200mg/m2/dia – 7 dias (infusão contínua 24h por 7 dias)

2. Idarrubicina + Ara-C

IDARRUBICINA: 12mg/m2/dia – 3 dias

+

CITARABINA 100 - 200mg/m2/dia – 7 dias (infusão contínua 24h por 7 dias)

3. Doxorrubicina + Ara-C

DOXORRUBICINA 30mg/m2/dia – 3 dias

+

CITARABINA 100-200mg/m2/dia – 7 dias (infusão contínua 24h por 7 dias)



 

APÊNDICE C - protocolo UKALL-XII para LLA do adulto

I – INDUÇÃO

FASE I:

DAUNORRUBICINA 60MG/M2 D1, D8, D15, D22

VINCRISTINA 1,4MG/M2 (MÁX 2MG)  D1, D8, D15, D22

PREDNISONA 60MG/M2 D1 A D28

ELSPAR 10.000 UI D17 A D29

MTX INTRATECAL 12,5MG  D21

MIELOGRAMA = D22

FASE II – INICIAR QDO LEUCO >3000

CICLOFOSFAMIDA 650MG/M2 D1, D15, D29

ARA-C 75MG/M2 D1 A D4; D8 A D11; D15 A D18; D22 A D25

6-MP 60MG/M2 D1 A D28

MTX INTRATECAL 12,5 MG  D1, D8, D15, D22

PAUSA DE 3 SEMANAS

II – INTENSIFICAÇÃO: MTX3G/M2 D1, D8, D22 + ELSPAR 10.000 UI D9, 
D23

MIELOGRAMA APÓS TÉRMINO INTENSIFICAÇÃO

III – CONSOLIDAÇÃO: 4 CICLOS 

CICLO1: VINCRISTINA + ARA-C + VP-16 + DEXAMETASONA

CICLO 2: ARA-C + VP-16

CICLO 3: DAUNO + ARA-C + CICLOFOSFAMIDA + 6-TIOGUANINA

CICLO4: ARA-C + VP-16

IV: MANUTENÇÃO: 6-MP + MTX + VINCRISTINA + ARA-C + 
PREDNISONA



 

APÊNDICE D – protocolo HyperCVAD para LLA do adulto 

CICLO A: 

CICLOFOSFAMIDA 300MG/M2 12/12H D1 A D3

VINCRISTINA 2MG D4 E D11

ADRIAMICINA 50MG/M2 D4

DEXAMETASONA 40MG/DIA D1 A D4

CICLO B:

MTX 1G/M2 D1

ARA-C 3G/M2 12/12H D2 E D3

INTRATECAL:

MTX 12MG D2

ARA-C 100MG D8

TOTAL 8 CICLO (ALTERNANDO CICLO A E CICLO B)

MANUTENÇÃO: 6-MP + VINCRISTINA + MTX + PREDNISONA



 

ANEXO A: Escala de Performance status de Zubrod (ECOG, OMS)

PS 0: Totalmente ativo; sem restrições funcionais

PS 1: Atividade física  extenuante é  restrita;  deambula sem qualquer  dificuldade e  é 
capaz de realizar trabalho leve;

PS 2: Capaz de se auto-cuidar, porém incapaz de qualquer atividade laboral. Capaz de 
manter-se em pé mais do que 50% do tempo de vigília.

PS 3: Capacidade limitada de auto-cuidados; confinado à cama ou à cadeira mais de 
50% do tempo de vigília;

PS 4:  Completamente incapaz,  não consegue se auto-cuidar,  totalmente confinado à 
cama ou à cadeira.

PS 5: Morte

Adaptado  de  :  Oken,  M.M.,  Creech,  R.H.,  Tormey,  D.C.,  Horton,  J.,  Davis,  T.E., 

McFadden,  E.T.,  Carbone,  P.P.:  Toxicity  And  Response  Criteria  Of  The  Eastern 

Cooperative Oncology Group. Am J Clin Oncol 5:649-655, 1982.



 

ANEXO B: Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa do HEMOPE
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