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Introdução

A hiperglicemia transitória é um transtorno do metabolis-
mo da glicose presente em pacientes com câncer e, 
até hoje, ainda é pouco entendida.1,2 Esse distúrbio foi 

descrito como um evento adverso agudo durante a quimiote-
rapia da leucemia linfocítica aguda (LLA), estimando-se uma 
incidência de 37% nos adultos e de 3,8 a 20% nas crianças,1-5 
incluindo o estudo realizado no IOP/GRAACC – UNIFESP/
EPM.1 Nesse levantamento, foram descritos 12 pacientes de 
um total de 311 admitidos no período, que apresentaram 16 
episódios hiperglicêmicos.1

 
Quimioterapia

O tratamento da LLA começa com o período chamado 
de indução, que dura em média 4 semanas. Esquematica-

mente, engloba drogas-padrão como vincristina 1,5 mg/m2, 
daunorrubicina 25 a 30 mg/m2, L-asparaginase (5.000 UI/m2 
x 8-9) e glicocorticoide, incluindo um dos seguintes, em do-
ses equivalentes: dexametasona 6 a 8 mg/m2 ou prednisona/
prednisolona 40 a 60 mg/m2. Esse é o período mais crítico 
para a ocorrência da hiperglicemia, pois associa o glicocor-
ticoide e a asparaginase. Entretanto, em outros períodos do 
tratamento, em que se associam as duas drogas, também 
existe o risco para alterações da glicose.6,7 Os serviços de 
Oncologia Pediátrica utilizam diversos protocolos; os princi-
pais são: Grupo Brasileiro para Tratamento da Leucemia na 
Infância (GBTLI),6 que encerrou em 2017 a versão -2009, e 
o protocolo alemão do Berlin-Frankfurt-Munich (BFM), atual-
mente na versão -2009.7 A Figura 1 mostra esquematica-
mente o protocolo BFM-2009,7 atualmente o mais utilizado 
pelos diversos serviços.

Fórum

Figura 1. Protocolo Berlin-Frankfurt-Munich (BFM)-2009,7 modificado pelo IOP/GRAACC. Grupo de alto risco de leucemia linfocítica 
aguda B derivada, com duração total do tratamento de 104 semanas (24 meses), propondo a substituição da L-asparaginase pela 
forma peguilada. As setas indicam períodos do tratamento críticos para o desenvolvimento de hiperglicemia 
Sem.: semana(s); D: dia; PRED: prednisona; ASP: asparaginase; PEG: polietilenoglicol; VCR: vincristina; DNR: daunorrubicina; MTX: metotrexate; IT: intratecal; 
CPM: ciclofosfamida; ARA-C: citarabina; 6-MP: mercaptopurina; HR: blocos de alto risco, do inglês high-risk; DEXA: dexametasona; HD: alta dose, do inglês 
high-dose; VDS: vindesina; IFO: ifosfamida; VP-16: etoposide; DOX: doxorrubicina; 6-TG: tioguanina; CRT: radioterapia cranial.
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0
≈4 sem. (D1-33) 4 sem. (D36-64)

6 sem. (1 sem. cada)
7 sem. (D1-49)

Sem. 104
(24 meses)

CRT

PRED 60 mg/m2

D1-28, L-ASP 5.000
UI/m2 x 8 (PEG-ASP
2.000 UI/m2 x 2),
VCR, DNR, MTX IT

CPM, ARA-C, 6-MP,
MTX IT DEXA 10 mg/m2 D1-21,

L-ASP 10.000 UI/m2 x 4
(PEG-ASP 2.000 UI/m2 x 1),
VCR, DOX, CPM, ARA-C,
6-TG, MTX IT

6-MP, MTX

HR1 x 2: DEXA 20 mg/m2 x 5, L-ASP 25.000 UI x 1 (PEG-ASP 1.250 UI/m2 x1), VCR, HD ARA-C, HD MTX, CPM, MTX/ARA-C/DEXA IT
HR2 x 2: DEXA 20 mg/m2 x 5, L-ASP 25.000 UI x 1 (PEG-ASP 1.250 UI/m2 x 1), VDS, DNR, HD MTX, IFO, MTX/ARA-C/DEXA IT
HR3 x 2: DEXA 20 mg/m2 x 5, L-ASP 25.000 UI x 1 (PEG-ASP 1.250 UI/m2 x 1), HD ARA-C, VP-16, MTX/ARA-C/DEXA IT
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Glicocorticoides

Os glicocorticoides interferem no metabolismo da glicose, 
diminuindo a sua utilização pelo músculo e tecido adiposo e a 
capacidade de resposta desses tecidos à insulina, resultando 
em resistência à insulina (RI).8 Ao comparar diferentes tipos 
de glicocorticoide e a dose equivalente utilizada, nenhuma 
diferença nas taxas de hiperglicemia foi registrada, apesar de 
relatos anteriores de que a daunorrubicina e a dexametasona 
aumentem o risco de toxicidade.9 

Asparaginase

A asparaginase é uma enzima com atividade antileucêmi-
ca que exerce efeito tóxico na célula betapancreática de duas 
maneiras: a) efeito direto, inibindo a produção e liberação de 
insulina, ou b) efeito indireto, ao promover pancreatite. No en-
tanto, também parece desempenhar um papel, ainda pouco 
entendido, no receptor de insulina.8,10-14 

A enzima é produzida em bactéria e tem três formas dife-
rentes de formulação: duas formas nativas (E. coli – Elspar® – e 
E. chrysanthemi – Erwinase®) e uma obtida a partir da enzima 
de E. coli conjugada com polietilenoglicol (PEG) – Oncospar®. 
A formulação nativa derivada de E. coli pode ativar o sistema 
imune, levando a várias reações alérgicas, resistência ao medi-
camento e hiperglicemia. Atualmente, os serviços têm preferido 
as preparações de E. coli peguiladas (PEG-asparaginase), pois 
têm menor imunogenicidade e meia-vida mais longa. Para os 
que apresentam reações alérgicas graves às preparações de 
L-asparaginase derivadas de E. coli, existem as preparações 
biológicas mais purificadas derivadas de E. chrysanthemi, com 
as quais a hiperglicemia é aparentemente menos frequente.10-13 

A incidência de pancreatite associada à L-asparagina-
se em crianças varia de 0 a 16%;1,2,14 na amostra do IOP/
GRAACC, não foi observada em nenhum paciente.1 Existe 
apenas um estudo sobre o papel dos receptores de insuli-
na em quatro pacientes com LLA, demonstrando alteração 
de alguns mecanismos como modificação na conforma-
ção e síntese reduzida de novos receptores, induzidos pela  
L-asparaginase. Além disso, é possível que a hiperglicemia 
tenha influência na proliferação de células leucêmicas.8

Efeito sinérgico da doença e das drogas

A doença per se também altera o metabolismo da glico-
se. Os glicocorticoides podem produzir alterações de glicose 
e RI, mas já foram descritos episódios ao diagnóstico, antes 
mesmo da administração de glicocorticoide e/ou asparagina-
se. Assim, o efeito isolado de cada droga não explica todos 
os episódios hiperglicêmicos, de tal forma que a hiperglice-
mia transitória parece resultar do efeito sinérgico da doença e 
do glicocorticoide/asparaginase, ou da deficiência de insulina 
por secreção ou ação inadequada.1,2,4,5,8-14 

Na revisão realizada no IOP/GRAACC (2009), todos os 
pacientes receberam a L-asparaginase nativa derivada de  
E. coli (5.000 UI/m2 x 9). Em um episódio, o paciente teve 
hiperglicemia previamente ao início dos glicocorticoides 
e da L-asparaginase (e evoluiu a óbito antes do início do 
tratamento), ao passo que quatro episódios de um total 
de 16 (25%) ocorreram durante a terapia com glicocor-
ticoides (previamente ao início da L-asparaginase) e o 
restante, nas primeiras doses da L-asparaginase, até a 
sexta dose.1

Fatores de risco

A hiperglicemia parece ser resultado de um efeito sinér-
gico das drogas, aliado à predisposição genética, que pode 
ser desencadeada não apenas pelo aumento de peso, mas 
também por fatores como sexo feminino, idade acima de 
dez anos, obesidade no início da quimioterapia, síndrome 
de Down, puberdade, gravidade da doença (alto risco para 
recaída), história familiar de diabetes mellitus (DM), tipo de 
glicocorticoide e asparaginase. No estudo do IOP/GRAACC, 
todos os que apresentaram hiperglicemia na indução eram 
de alto risco para recaída da doença, púberes, a maioria 
do sexo feminino (75%) e submetida ao protocolo GBTLI, 
em diferentes versões dos anos 1980 e 1990, a maior par-
te dos episódios na indução. No entanto, a obesidade ao 
diagnóstico não desempenhou papel importante, apesar 
de 25% apresentar história familiar positiva para DM. En-
tende-se que os fatores de risco descritos predisponham a 
alterações do metabolismo, as quais podem ser agravadas 
pela puberdade.1,2

Tratamento e evolução

Os pacientes com LLA que apresentaram hiperglicemia 
têm um risco aumentado de infecções complicadas duran-
te o primeiro ano de tratamento, aumento da mortalidade e 
recorrência da doença.1-4 A intolerância à glicose e/ou hiper-
glicemia faz crescer a proliferação das células leucêmicas e 
prejudica a função imune. Alterações na produção de cito-
quinas, devido à alteração imunológica, também aumentam 
o risco de hiperglicemia, semelhante ao observado em pa-
cientes sépticos.4

Na casuística do IOP/GRAACC, 9/16 (56,2%) episódios 
foram considerados de evolução adversa, caracterizados 
por recaída da doença e/ou óbito. Entretanto, a maioria 
normalizou suas concentrações de glicose assim que os 
glicocorticoides e a L-asparaginase foram descontinua-
dos, necessitando de administração transitória de insulina, 
apenas durante o período dessas medicações.1 Utiliza-se 
o esquema basal-bolus, tendo como basal a insulina NPH 
ou as de ação longa/ultralonga (glargina, detemir e, mais 
recentemente, degludeca) e o bolus com insulina rápida 
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ou ultrarrápida, antes das principais refeições. Contudo, o 
dano da função das células betapancreáticas pode ocorrer 
em casos esporádicos, e a hiperglicemia pode persistir com 
a retirada das respectivas medicações.3,15

Dos 12 pacientes da casuística do IOP/GRAACC, 7/12 
(58,3%) foram a óbito. Dos cinco atualmente em remissão clí-
nica, dois pacientes do sexo feminino, fora de terapia há mais 
de dez anos, apresentam obesidade, sendo um também por-
tador de síndrome metabólica (DM tipo 2, hipertensão arterial 
e dislipidemia), além da história familiar fortemente positiva 
(dados não publicados).1

Conclusões

A avaliação da glicose desempenha um papel importante 
durante a quimioterapia da LLA, particularmente em mulhe-
res com doença de alto risco para recaída e na puberdade, 
devendo-se considerar o efeito sinérgico da doença, dos gli-
cocorticoides e da asparaginase, além dos demais fatores de 
risco, particularmente história familiar de DM. Todas as alte-
rações de glicose, incluindo as mais sutis, devem ser pronta-
mente tratadas, a fim de evitar piora das condições clínicas e 
permitir que a quimioterapia siga sem intercorrências.
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