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RESUMO 

 

 

A Leucemia linfoblástica aguda (LLA) é o câncer mais comum da infância, respondendo por 

25% dos casos de neoplasia em idade pediátrica. Origina-se a partir de um distúrbio clonal de 

células-tronco hematopoiéticas, caracterizado por proliferação de blastos minimamente 

diferenciados de linhagem precursora de células B (LLA-B) ou, menos comumente de linhagem 

precursora de células T (LLA-T). O tratamento de LLA é definido de acordo com a 

estratificação em grupos de risco, adaptando a escolha de um regime intensificado para 

pacientes com menor probabilidade de sobrevivência. Devido essa estratégia, as taxas de 

sobrevida para LLA atualmente estão próximas a 90% em países desenvolvidos. No Brasil, a 

L-asparaginase é um agente quimioterápico utilizado para induzir remissão da doença durante 

a fase de indução. Nos últimos dois anos a formulação fornecida deste medicamento para os 

centros de oncologia brasileiros esteve em constante mudança apesar das diferentes 

características farmacodinâmicas e imunogênicas entre as formulações. Dessa forma, nosso 

objetivo foi avaliar a influência na resposta a quimioterapia, prognóstico, toxicidade e 

mortalidade da L-asparaginase nativa de E. coli (L-aspar) e L-asparaginase peguilada (Peg-

aspar) administradas durante a fase de indução no tratamento de crianças e adolescentes 

diagnosticados com LLA. Para isto, foi realizado um estudo prospectivo descritivo em crianças 

e adolescentes com LLA diagnosticada entre janeiro de 2017 a maio de 2018. O uso de L-aspar 

ou Peg-aspar foi considerado como um fator de inclusão. Foram avaliados 26 pacientes, 14 

fizeram uso da L-asparar e 12 da Peg-aspar. Destes, 10 (52,6%) apresentaram Doença Residual 

Mínima (DRM) negativa na medula óssea, 4 (15,4%) recaíram e 6 (23,1%) foram a óbito. Ao 

total 4 pacientes (15,4%) desenvolveram reação de hipersensibilidade, todos em uso de Peg-

aspar, denotando significância estatística (p=0,0331). Não foi encontrada relação significativa 

entre o uso de uma das drogas e a resposta a quimioterapia, avaliada através da DRM ao D35 

(p>0,9999), mortalidade (p=1,0000) e recaída (p=0,1001). Por fim, nossos dados sugerem 

resultados prognósticos similares entre as drogas L-aspar e Peg-aspar. Porém, com maior 

surgimento de reação de hipersensibilidade associado ao uso de Peg-aspar. 

 

Palavras-chave: Leucemia Linfoblástica Aguda; L-Aparaginase; Pegaspargase. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is the most common childhood cancer, accounting for 

25% of cases of pediatric neoplasia. It originates from a clonal disorder of hematopoietic stem 

cells, characterized by proliferation of minimally differentiated blasts of B-cell precursor 

lineage (B-ALL) or, less commonly, of precursor T-cell line (T-ALL). ALL treatment is defined 

according to risk group stratification, adapting regimen intesification for patients with lower 

probability of survival. Due to this strategy survival rates for ALL are currently close to 90% 

in developed countries. In Brazil, L-asparaginase is a chemotherapeutic agent used to induce 

disease remission during an induction phase. Over the last two years the formulation of this 

drug to brazilian oncology centers has been constantly changing despite the different 

pharmacodynamic and immunogenic characteristics between the formulations. Our objective 

was to evaluate the influence on chemotherapy response, prognosis, toxicity, and mortality of 

native E. coli L-asparaginase (L-aspar) and pegylated L-asparaginase (Peg-aspar) administered 

during the induction phase in the treatment of children and adolescents diagnosed with ALL. 

For this, a prospective descriptive study was conducted with children and adolescents diagnosed 

with ALL from January 2017 to May 2018. The use of L-aspar or Peg-aspar was considered as 

an inclusion factor. 26 patients were evaluated, 14 have used L-aspar and 12 Peg-aspar. Of 

these, 10 (52.6%) had a negative bone marrow Minimal Residual Disease (MRD) at day 35, 4 

(15.4%) relapsed and 6 (23.1%) died. In total, 4 patients (15.4%) developed hypersensitivity 

reaction, all using Peg-asp, what demonstrated statistical significance (p = 0.0331). No 

significant association was found between the use of one of the drugs and the response to 

chemotherapy assessed by MRD at D35 (p> 0.9999), mortality (p = 1.0000) and relapse (p = 

0.1001). In conclusion, our data suggest similar prognostic results between the drugs L-aspar 

and Peg-aspar. However, with higher risk of hypersensitivity reaction associated with the use 

of Peg-aspar. 

 

Keywords: Acute Lymphoblastic Leukemia; Aparaginase; Pegasparagase.
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1 INTRODUÇÃO 

 

As leucemias são um tipo de câncer originado a partir de células sanguíneas, 

caracterizado por um crescimento descontrolado e acúmulo de leucócitos imaturos da linhagem 

mieloide ou linfoide. A progênie dessas células tem uma vantagem de crescimento sobre os 

elementos celulares normais devido à sua taxa aumentada de proliferação e uma taxa diminuída 

de apoptose espontânea. O resultado é uma interrupção da função medular normal e, como 

desfecho, insuficiência medular. Consequentemente, há uma deficiência de hemácias, 

leucócitos e plaquetas, levando a anemia, risco de infecções e sangramentos, respectivamente, 

com posterior invasão dos blastos leucêmicos para a circulação e tecidos extra medulares, como 

linfonodo, baço e fígado (LIU et al., 2012; TERWILLIGER; ABDUL-HAY, 2017). 

A Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) é uma variante maligna e agressiva resultante 

da proliferação clonal de precursores linfoides com maturação interrompida. A doença pode ser 

caracterizada por proliferação de blastos minimamente diferenciados de linhagem precursora 

de células B (LLA-B) – que corresponde a 85% da LLA pediátrica – ou, menos comumente, da 

linhagem precursora de células T (LLA-T) – 10% a 15% dos casos. Atualmente, a LLA é 

considerada a apresentação clínica de câncer pediátrico mais prevalente no mundo, ao 

representar cerca 20 a 25% de todos os casos de cânceres e aproximadamente 80% das 

leucemias diagnosticadas em crianças e adolescentes. Ocorre predominantemente em crianças 

e adultos jovens, com pico de incidência entre 1 a 4 anos, com cerca de 75,2 casos por milhão 

de habitantes, diminuindo com o aumento da idade, para então aumentar novamente aos 50 

anos. Em se tratando de Brasil, aproximadamente 3.000 crianças, na faixa etária de até 19 anos, 

são anualmente diagnosticadas com LLA (ALPERSTEIN; BOREN; MCNEER, 2015; 

HUNGER; MULLIGHAN, 2015; IACOBUCCI; MULLIGHAN, 2017; JALAL; AL-

ALLAWI; DOSKI, 2017; KATZ et al., 2015; LIU et al., 2012; RAO et al., 2013; SIEGEL et 

al., 2017; SNODGRASS et al., 2018; TASIAN; LOH; HUNGER, 2015; TERWILLIGER; 

ABDUL-HAY, 2017; WANG; GOMEZ; YASUI, 2017; ZENATTI et al., 2018). 

Diversos estudos evidenciam a melhora progressiva da sobrevida da LLA infantil após 

a adoção do tratamento com quimioterapia combinada adaptada ao risco com base em 

características clínicas e biológicas, bem como na resposta precoce ao tratamento e da melhora 

no suporte clínico. Classicamente a idade, contagem de glóbulos brancos, presença de doença 

extra medular, imunofenotipagem, alterações citogenéticas/moleculares e resposta ao 

tratamento são fatores prognósticos utilizados para estratificação dos pacientes. No entanto, a 

resposta a quimioterapia, avaliada através dos níveis de Doença Residual Mínima (DRM), é o 



13 

fator indicador mais importante e possui importante impacto no manejo terapêutico da doença 

(BERRY et al., 2017; CAMPANA; PUI, 2017; HEIKAMP; PUI, 2018; HUNGER, 2018; 

KATO; MANABE, 2018LEE; CHO, 2017; PUI et al., 2016; SANTIAGO et al., 2017; 

TERWILLIGER; ABDUL-HAY, 2017). 

Na LLA-B, subtipo de melhor prognóstico, os rearranjos no gene KMT2A (MLL), a 

amplificação do cromossomo 21 (iAMP21), hipodiploidia e as fusões BCR-ABL1 

(cromossomo Philadelphia) e TCF3-HLF são alterações que se associam a pior prognóstico. 

Em contrapartida, elevada hiperdiploidia (ganho de pelo menos 5 cromossomos) e fusão dos 

genes ETV6-RUNX1 estão relacionadas a desfechos favoráveis (ALPERSTEIN; BOREN; 

MCNEER, 2015; HUNGER; MULLIGHAN, 2015; IACOBUCCI; MULLIGHAN, 2017; 

TERWILLIGER; ABDUL-HAY, 2017). Na LLA-T, embora sejam conhecidas diversas 

alterações genéticas possivelmente encontradas, estas não são bem estabelecidas como fatores 

preditores de prognóstico, sendo mais usados para este fim a invasão do sistema nervoso central 

(SNC) ao diagnóstico e análise de DRM (ALPERSTEIN; BOREN; MCNEER, 2015; 

NORDLUND; SYVÄNEN, 2018; TASIAN; LOH; HUNGER, 2015). 

Um dos principais elementos da quimioterapia multidroga é a L-asparaginase, cujo 

desenvolvimento como agente quimioterápico possibilitou o alcance de uma sobrevida global 

igual a 80% para as crianças com LLA em tratamento (HAK et al., 2004; MONDELAERS et 

al., 2017). A L-asparaginase é uma enzima produzida por Escherichia coli que catalisa a 

hidrólise de asparagina, um aminoácido não essencial, em amônia e ácido aspártico. A 

efetividade clínica dessa droga é baseada em morte celular seletiva dos linfoblastos leucêmicos 

devido redução de síntese proteica dependente de asparagina. Desde a descoberta de sua 

atividade anticancerígena, diferentes preparações de L-asparaginase derivadas de Escherichia 

coli e Erwinia chrysanthemi têm sido comercializadas no mercado. No entanto, diferentes 

formulações apresentam discrepantes características em relação a meia-vida, farmacocinética, 

biodisponibilidade e produção de anticorpos (CECCONELLO ei al., 2018; MONDELAERS et 

al., 2017; SOYER et al., 2009; VÖLLER et al., 2017; ZENATTI et al., 2018). 

No início de 2017, o Ministério da Saúde do Brasil substituiu a L-asparaginase provida 

para os centros oncológicos do país, a Aginase® (Medac, Kyowa, Japan), para a Leuginase® 

(Beijinh SL Pharmaceutical, China), uma formulação de L-asparaginase nativa derivada de E. 

coli (L-aspar) (BRASIL, Ministério da Saúde, 2017). Em 2018, foi publicado um estudo 

evidenciando ineficácia da Leuginase® quando comparada com a Aginase®, acarretando maior 

risco aos pacientes e piores desfechos (CECCONELLO et al., 2018). Além disso, no mesmo 

ano, estudos realizados pelo Laboratório Nacional de Biociências solicitado pelo Centro 
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Infantil Boldrini detectou maior presença de proteínas contaminantes na Leuginase® quando 

comparada com a substância anteriormente utilizada. A mesma conclusão foi constatada em 

análise realizada pelo Laboratório Americano MS Bioworks Os resultados foram publicados 

por Zenatti et al. em 2018. Neste artigo ainda é relatado uma maior resposta imunológica, com 

maior produção de anticorpos, e menor biodisponibilidade da Leuginase® (ZENATTI et al., 

2018). 

Em 2018, no entanto, os hospitais habilitados em oncologia retornaram a ser 

responsáveis pela aquisição e fornecimento de L-asparaginase. Neste ano, um novo modelo 

de pregão de registro de preço foi anunciado. Com este, o pagamento foi adequado para 

corresponder a cada etapa do tratamento e o cálculo foi compatível com o preço registrado da 

L-asparaginase peguilada (Peg-aspar) Oncaspar®. O medicamento obteve registro, na Anvisa, 

e precificação pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos em 2017. E, 

representou uma solução para a aquisição de L-asparaginase no mercado brasileiro, garantindo 

o abastecimento das unidades de saúde e o tratamento dos pacientes com a doença (ABRALE, 

2018; BRASIL, Ministério da Saúde, 2018; PORTAL MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).  

Em frente a ausência de estudos comparativos entre a L-aspar e Peg-aspar com base em 

seus desfechos na população pediátrica. Esse estudo tem como objetivo avaliar a influência na 

resposta a quimioterapia, prognóstico, toxicidade e mortalidade da L-aspar e P-aspar 

administradas durante a fase de indução no tratamento de crianças e adolescentes recém 

diagnosticados com LLA. 
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2 REVISÃO LITERATURA 

 

2.1 Epidemiologia 

 

A LLA é considerada a apresentação clínica de câncer pediátrico mais prevalente no 

mundo, tendo em vista que representa cerca 20 a 25% de todos os casos de cânceres e 

aproximadamente 80% das leucemias diagnosticas em crianças e adolescentes (KATZ et al., 

2015; SIEGEL et al., 2017; SNODGRASS et al., 2018). Somado a esta importante prevalência, 

outros fatores contribuem para tornar a LLA um problema que exerce grande impacto na saúde 

pública. Dentre eles, destaca-se os baixos índices de sobrevida na população de adultos 

acometida pela doença, bem como a elevada média de anos potenciais de vida perdidos, 

estimada em 66,5 anos na população pediátrica brasileira. Ademais, representa a principal causa 

de morte por câncer em indivíduos com menos de 20 anos de idade, com uma mortalidade anual 

de 3 a 4 casos por 100.000 pessoas nesta faixa etária (HUNGER; MULLIGHAN, 2015; KATZ 

et al., 2015; SNODGRASS et al., 2018; WANG; GOMEZ; YASUI, 2017). 

A curva de incidência da LLA apresenta um padrão bimodal, isto é, apresentando dois 

segmentos mais representativos de incidência de acordo com a faixa etária dos indivíduos. O 

primeiro pico, e mais significativo, ocorre na faixa etária de crianças entre 1 a 4 anos de idade, 

com cerca de 75,2 casos por milhão, sendo mais representativo na população de brancos, 

hispânicos e asiáticos. O segundo pico, por sua vez, aparece na vida adulta, sobretudo a partir 

dos 50 anos; embora, aqui, a LLA represente menos de 1% das neoplasias e somente cerca de 

20% das leucemias diagnosticadas nesta faixa etária. Em se tratando de Brasil, 

aproximadamente 3.000 crianças, na faixa etária de até 19 anos, são anualmente diagnosticadas 

com LLA (KATZ et al., 2015; SIEGEL et al., 2017; SNODGRASS et al., 2018; WANG; 

GOMEZ; YASUI, 2017;  ZENATTI et al., 2018). 

As maiores taxas de incidência de LLA são encontradas nos países desenvolvidos, 

especialmente nos indivíduos do sexo masculino, cerca de 38 casos por milhão ante a 29,7 casos 

por milhão no sexo feminino. Já ao se avaliar a incidência de acordo com as etnias dos pacientes, 

observa-se que os hispânicos possuem taxas mais elevadas, 42,9 casos por milhão, sendo 

seguidos pelos caucasianos e pelos descendentes de africanos. Esta variação entre os grupos 

étnicos, não está claramente explicada, embora atribui-se que uma maior susceptibilidade 

genética, bem como uma exposição exagerada a produtos químicos no ambiente doméstico ou 

laborial pelos indivíduos ou seus genitores possam justificar a maior incidência de LLA na 
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população hispânica (BARRINGTON-TRIMIS et al., 2016; SIEGEL et al., 2017; 

SNODGRASS et al., 2018). 

No entanto, desde 1973, observa-se que as taxas de incidência de LLA aumentaram 

aproximadamente 1% em todas as faixas etárias. Este aumento, por sua vez, não pode ser 

explicado por tendências diagnósticas recentes; indicando, portanto, que fatores causais para 

Leucemia Infantil ganharam maior representatividade nas últimas décadas. Destes, exposição a 

pesticidas, a fumaça de cigarro, a solventes e a emissões do tráfego possuem consistente 

associações positivas com o risco de desenvolvimento de Leucemia Infantil, especialmente para 

LLA. Em contrapartida, a ingestão de vitaminas e a suplementação de folato durante o período 

pré-concepcional, gravídico e de amamentação, bem como a exposição a infecções rotineiras 

na infância já demonstraram reduzir o risco de Leucemia Infantil (BARRINGTON-TRIMIS et 

al., 2016; KATZ et al., 2015; WHITEHEAD et al., 2016). 

 

2.2 Mortalidade 

 

A melhora na sobrevida de crianças com LLA nas últimas décadas é uma das grandes 

histórias de sucesso da oncologia clínica. E, reflete o benefício terapêutico da quimioterapia 

combinada adaptada ao risco com base em características clínicas e biológicas, bem como na 

resposta precoce ao tratamento e da melhora no suporte clínico. Como resultado, as taxas de 

sobrevida atualmente estão próximas a 90% em países desenvolvidos. No entanto, desfechos 

similares não foram alcançados em países de baixo e médio desenvolvimento, onde a maioria 

das crianças com câncer residem. Segundo Allemani e colaboradores (2018) a sobrevida livre 

em 5 anos para crianças diagnosticadas em 2010 a 2014 era inferior a 70% no Brasil, Chile, 

Colômbia e Peru (ALLEMANI et al., 2018; DUJUA; HERNANDEZ, 2017; HEIKAMP; PUI, 

2018; GIBSON et al., 2018; VIANA et al., 2015). 

Diversos estudos evidenciam que o status socioeconômico pode afetar os resultados do 

câncer na infância por meio de múltiplos mecanismos. Fatores como baixa qualidade de atenção 

médica, atrasos no diagnóstico, abandono do tratamento devido a restrições financeiras ou 

logísticas, baixo nível de escolaridade dos cuidadores, distância entre a residência e o centro de 

tratamento, levando a dificuldade de acesso ao cuidado médico, além do manejo de 

comorbidades correlacionam-se com mortalidade associada ao tratamento, sobretudo durante a 

indução (DUJUA; HERNANDEZ, 2017; JABEEN et al., 2016; JAIME-PÉREZ et al., 2016; 

JIMÉNEZ-HERNÁNDEZ et al., 2015). Por exemplo, ao utilizar o mesmo regime para o 
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tratamento de LLA infantil, a sobrevivência livre de eventos resultou em 72% nos Estados 

Unidos, enquanto no Brasil resultou em 32% (ABDELMABOOD et al., 2018). 

Dados do INCA sobre mortalidade por Leucemia Linfoblástica nos anos de 2010 a 2017 

no Brasil podem ser avaliados na Tabela 1 e Figura 1. Na faixa etária de 05 a 09 anos observa-

se maior taxa de mortalidade, essa varia de 0,79 a 0,9 por 100.000 habitantes. Dentre o ano de 

2016, houve as maiores taxas de mortalidade que variam de 0,76 a 0,98. Exceção é a faixa etária 

de 10 a 14 e 15 a 19 anos, na qual o pico ocorreu no ano de 2015. De forma geral, a taxa de 

mortalidade variou aproximadamente entre 0,6 a 1,0 em 100.000 pessoas com idade de 0 a 19 

anos, neste período.  

 

Tabela 1. Taxas de mortalidade por Leucemia Linfoblástica, brutas e ajustadas por idade, por 

100.000 pessoas, Brasil, entre 2010 e 2017. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0 a 04 Valor Absoluto 113 107 132 98 109 107 128 106 

Taxa Bruta 0,82 0,69 0,86 0,65 0,73 0,73 0,87 0,72 

05 a 09 Valor Absoluto 133 149 149 142 132 124 155 142 

Taxa Bruta 0,89 0,89 0,9 0,87 0,82 0,79 0,98 0,9 

10 a 14 Valor Absoluto 138 144 147 110 129 132 128 115 

Taxa Bruta 0,8 0,84 0,85 0,64 0,76 0,78 0,76 0,68 

15 a 19 Valor Absoluto 132 128 130 126 111 136 138 128 

Taxa Bruta 0,78 0,75 0,76 0,74 0,65 0,79 0,81 0,75 

Fonte: Adaptado de MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM MP/Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE MS/INCA/Conprev/Divisão de Vigilância 

 

 

Figura 1. Gráfico com taxa de mortalidade por Leucemia Linfoblástica ajustadas por idade, por 

100.000 pessoas, Brasil, entre 2010 e 2017. 

Fonte: Adaptado de MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre Mortalidade  – SIM MP/Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE MS/INCA/Conprev/Divisão de Vigilância 
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A causa mais comum de falha do tratamento da LLA na infância é a recidiva da doença, 

ocorrendo em 15% a 20% dos pacientes.  Embora quimioterapia combinada intensiva e 

transplante halogênico de células-tronco hematopoiéticas sejam utilizadas, 50 a 70% das 

crianças com LLA recidivante não conseguem ser curadas e, as taxas de mortalidade são altas 

e resultam em baixa sobrevida global. Características como idade inferior a 1 ano ou superior 

a 10 anos, hiperleucocitose, anormalidades cromossômicas específicas ou má resposta ao 

tratamento com persistência de DRM são fatores desfavoráveis relacionados a maior taxa de 

sobrevida. No entanto, pacientes que não apresentam fatores de risco conhecidos também 

podem cursar com recidiva (ABDELMABOOD et al., 2018; HEIKAMP; PUI, 2018; 

LOCATELLI et al., 2012; TAKAHASHI et al., 2018). 

Frequentemente as recidivas de LLA ocorrem durante o tratamento ou nos primeiros 2 

anos após seu o término. Os principais sítios acometidos são medula óssea, com mais de 50% 

dos casos, e SNC, respondendo por taxas comparativamente mais baixas, como 2,6% no 

México e 2,1% em Tóquio. A sobrevida global em cinco anos varia com o tipo de recidiva, 

sendo maior para os pacientes com recidiva isolada em SNC e menor naqueles em que acomete 

medula óssea (ABDELMABOOD et al., 2018; ANTILLÓN et al., 2016; JIMÉNEZ-

HERNÁNDEZ et al., 2015; LOCATELLI et al., 2012; TAKAHASHI et al., 2018). 

O maior número de óbitos por LLA concentra-se durante a fase de indução da remissão. 

No México, a taxa de mortalidade durante a indução é 7% para crianças e 10,3% entre 

adolescentes tratados com protocolos pediátricos. No Egito, 23% dos pacientes foram a óbito 

na fase de indução e na Guatemala 6,6% dos pacientes morreram antes de atingir a remissão 

completa. Atribui-se a a alta taxa de mortalidade durante a indução à chegada tardia do paciente 

ao hospital, carga tumoral elevada, desnutrição, presença de infecção ou toxicidade do 

tratamento (ABDELMABOOD et al., 2018; ANTILLÓN et al., 2016; JAIME-PÉREZ et al., 

2016; JIMÉNEZ-HERNÁNDEZ et al., 2015). 

Complicações infecciosas são a principal causa de mortalidade durante a indução. Em 

estudos do México e da índia, óbitos ocorreram em 24% a 63,9% dos pacientes, e sepse foi a 

principal causa de morte em 53,3% e 71,4%, respectivamente. Opostamente, um estudo da 

Arábia Saudita, país com suporte à saúde adequado, apenas 2,7% associadas a indução foram 

relatadas.  Esses achados sugerem a necessidade elaboração de estratégias para o controle de 

infecção, desde medidas simples, como orientação à família e ao paciente sobre higiene, ao 

desenvolvimento de protocolos (ABDELMABOOD et al., 2018; ANTILLÓN et al., 2016).  

Atualmente o uso de antibioticoprofilaxia é uma medida encorajada para dimunuir a 

mortalidade por indução relacionada a infecção e e sepses. Yeh e colaboradores (2014) 
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relataram que crianças em fase de indução que receberam um esquema profilático com 

ciprofloxacina oral e voriconazol oral ou micafungina intravenosa tiveram menos episósios de 

febre e neutropenia e menor tempo de permanência em unidade de terapia intensiva. Os 

episódios de infecções da corrente sanguínea e infecções fúngicas invasivas nos períodos de 

neutropenia também foram reduzidos, e não houve mortes por infecções graves (YEH et al., 

2014). 

Em 2015 uma coorte realizada no estado de Sergipe evidenciou taxas de mortalidade 

geral de 45,3% entre os pacientes tratados no serviço público e 26,3% para aqueles tratados em 

serviço de saúde privado durante o período de 2005 e 2014. Desses, no grupo tratado no serviço 

público, 22,6% de mortalidade ocorreu durante a indução, ao passo que entre aqueles do 

segundo grupo não houve óbitos nesta fase do tratamento. As principais causas de morte foram 

infecção (64,6% dos casos) e complicações hemorrágicas (8,3%). A mortalidade na indução foi 

significativamente maior em pacientes que vivem em lares com mais de 4 pessoas, sugerindo, 

portanto, a influência o status socioeconômico para a mortalidade. Para ambos os grupos, a 

sobrevida global foi semelhante, no entanto com sobrevida média superior para o grupo tratado 

em serviço privado. Em suma, o trabalho destaca a importância de adotar medidas para reduzir 

a mortalidade dos pacientes. Exemplos são manter pacientes em situação vulnerável em casas 

de apoio quando possível, orientar adequadamente os pais, aprimorar o treinamento médico e, 

administrar precocemente antibioticoterapia (VIANA et al., 2015). 

 

2.3 Manifestações Clínicas e Diagnóstico 

 

A apresentação de leucemias engloba um amplo espectro de queixas inespecíficas de 

evolução súbita ou insidiosa. Os sintomas são decorrentes da insuficiência da medula óssea ou 

infiltração direta dos blastos leucêmicos em proliferação. Dessa maneira, à medida que anemia, 

trombocitopenia e leucopenia se desenvolvem, manifestações inicias passam a se apresentar. 

De maneira geral, os pacientes podem se queixar de fadiga, dispneia, dor de cabeça ou no peito, 

hematomas ou sangramentos secundários a anemia e trombocitopenia, respectivamente. 

Embora o contexto possa ser de contagem elevada de leucócitos, os pacientes podem cursar 

com infecções recorrentes e sepse (ALPERSTEIN; BOREN; MCNEER, 2015; RAO et al., 

2013; ROSE-INMAN; KUEHL, 2017).  

Durante o curso da LLA podem estar presentes linfadenopatia assintomática, 

hepatomegalia e esplenomegalia. Outros sintomas prodrômicos como febre, suores noturnos e 

perda de peso também podem ocorrer. Em crianças, as manifestações musculoesqueléticas são 
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uma característica única. Mais de um terço das crianças diagnosticadas com LLA se apresentam 

com dor óssea ou na coluna vertebral e tem pelo menos uma anormalidade radiológica, 

incluindo desmineralização difusa, erosão óssea cortical, lesão lítica ou fraturas patológicas. 

Em resumo, LLA deve ser suspeita em casos de febre de origem desconhecida, especialmente 

se prolongada ou se associada a palidez, sangramentos, dor óssea, linfadenopatia, 

esplenomegalia ou hepatoesplenomegalia, perda de peso e êmese (ALPERSTEIN; BOREN; 

MCNEER, 2015; RAO et al., 2013; ROSE-INMAN; KUEHL, 2017). 

O envolvimento de 25% da celularidade da medula óssea por linfoblastos define a LLA. 

No entanto, em frente a anormalidades citogenéticas recorrentes o diagnóstico também pode 

ser estabelecido. Inicialmente, é importante realizar a contagem diferencial de células brancas 

e esfregaço de sangue periférico em busca de blastos leucêmicos (presentes em cerca de 90% 

dos pacientes ao diagnóstico), aspirado e biópsia de medula óssea para avaliação da extensão 

do envolvimento medular e determinação do imunofenótipo da doença e análise citogenética. 

A imunofenotipagem por citometria de fluxo permite a distinção entre LLA-B e LLA-T por 

meio da expressão de proteínas de superfície pelas células malignas (CD19, CD22, CD20 e 

CD79a pelas células B e CD1a, CD3, CD4, CD5 e CD8 pelas células T) (ALPERSTEIN; 

BOREN; MCNEER, 2015; HEIKAMP; PUI, 2018; TERWILLIGER; ABDUL-HAY, 2017).  

A investigação complementar da doença deve incluir radiografia de tórax – para 

pesquisa de massa mediastinal – e punção lombar com análise do líquido cefalorraquidiano, 

para avaliação de comprometimento de SNC. Entre os exames laboratoriais, assumem 

importância as dosagens de ácido úrico, cálcio, fosfato e lactato desidrogenase, para 

monitoração da síndrome de lise tumoral, sobretudo em pacientes com hiperleucocitose 

(>100.000 células/mm³) (ALPERSTEIN; BOREN; MCNEER, 2015; HEIKAMP; PUI, 2018; 

TERWILLIGER; ABDUL-HAY, 2017).  

O diagnóstico apropriado inclui a obtenção de informações importantes para a 

estratificação de risco, as quais são úteis na determinação do tipo, intensidade e duração ideal 

do tratamento. Os critérios avaliados na estratificação de risco ao diagnóstico incluem idade, 

leucometria, presença ou não de anormalidades citogenéticas e o estado de comprometimento 

leucêmico extra medular. Entre as anormalidades citogenéticas, estão as translocações 

cromossômicas, duplicações ou deleções de grandes segmentos de DNA e mutações pontuais 

em oncogenes ou supressores tumorais. Exemplos incluem a translocação entre os 

cromossomos 12 e 21, trissomias do 4 e do 10 e, em LLA-T, mutações em NOTCH/FBXW7, 

presença do cromossomo Philadelphia (LLA Ph+), amplificação intracromossomal do 
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cromossomo 21 (iAMP21) (ALPERSTEIN; BOREN; MCNEER, 2015; HEIKAMP; PUI, 

2018; TERWILLIGER; ABDUL-HAY, 2017). 

 

2.4 Tratamento 

 

A LLA pediátrica é uma doença altamente disseminada e heterogênea, garantindo o foco 

atual em tratamento personalizado baseado em estratificação do risco. Essa estratificação 

adaptou a escolha de um regime intensificado para pacientes com menor probabilidade de 

sobrevivência. Classicamente a idade, contagem de glóbulos brancos, presença de doença extra 

medular, imunofenotipagem, alterações citogenéticas/moleculares e resposta ao tratamento são 

fatores prognósticos utilizados para estratificar os pacientes (HEIKAMP; PUI, 2018; 

SANTIAGO et al., 2017; TERWILLIGER; ABDUL-HAY, 2017). No entanto, a resposta a 

quimioterapia, avaliada através dos níveis de DRM, é o fator indicador mais importante e possui 

impacto no manejo terapêutica da doença (BERRY et al., 2017; CAMPANA; PUI, 2017; 

HUNGER, 2018; LEE; CHO, 2017; PUI et al., 2016; KATO; MANABE, 2018). Os fatores de 

estratificação estão detalhados na Tabela 2. 

Esquemas terapêuticos atuais são organizados por combinações de medicamentos 

quimioterápicos subdivididos, de maneira geral, em três fases: indução, consolidação ou 

intensificação e manutenção, com profilaxia do SNC. A quimioterapia citotóxica convencional 

objetiva alcançar a remissão completa da doença e restaurar a hematopoese normal 

(HEIKAMP; PUI, 2018; LEE; CHO, 2017; KATO; MANABE, 2018; SANTIAGO et al., 2017; 

TERWILLIGER; ABDUL-HAY, 2017).  

Primeiro, a terapia de indução é dada para restaurar a produção normal de células 

sanguíneas. Uma pré fase com corticosteroide é realizada para limitar a toxicidade precoce, 

incluindo síndrome de Lise Tumoral. Esteroides, vincristina, L-asparaginase e antraciclina são 

os agentes comumente usados. Após a terapia de indução, a fase de consolidação subsequente 

erradica células leucêmicas residuais. A duração, intensidade, escolha do agente e número dos 

pulsos utilizados variam de acordo com o grupo de risco e protocolo.  E, as drogas citotóxicas 

utilizadas são semelhantes à da fase de indução (esteroides, vincristina, L-asparaginase, 

antraciclina). A terapia de manutenção dura aproximadamente dois anos, visa erradicar 

quaisquer células leucêmicas ou pré leucêmicas remanescentes. A componente chave é a terapia 

antimetabólito, abrangendo a mercaptopurina e o metrotexato. Pode ou não ser associada a 

pulsos de esteroides e vincristina.  A quimioterapia intratecal (IT), baseada em metotrexato, 

com ou sem esteróides e citarabina, é usada durante todo o tratamento para prevenir recaída do 
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SNC (HEIKAMP; PUI, 2018; LEE; CHO, 2017; KATO; MANABE, 2018; SANTIAGO et al., 

2017; TERWILLIGER; ABDUL-HAY, 2017). 

Tabela 2: Estratificação de risco para LLA infantil. 

 Baixo risco Alto risco 

Características clínicas presentes 

Idade >1 ou <10 anos < 1 ou ≥ 10 anos 

Contagem de leucócitos < 50.000/mm³ ≥ 50.000/mm³ 

Acometimento 

extramedular 

Ausente Presente 

Doença residual mínima  

 < 0,01% ≥ 0,01% 

Citogenética 

LLA-B Hiperdiploidia (>50 cromossomos) 

Translocação (t12;21)(p13;q22) 

com fusão dos genes ETV6-

RUNX1 

Trissomia do cromossomo 4 e 10 

Hipodiplogia (<44 cromossomos) 

Translocação t(9;22)  Cromossomo 

com fusão do gene BCR-ABL1 - 

Philadelphia (Ph), e subtipos Ph-like 

Translocação t(17;19) TCF3-HLF 

Rearranjos no gene MLL em 11q23 

(KMT2A) 

Amplificação do cromossomo 21 

(iAMP21) 

Mutação nos genes IKZF1 e TP53 

LLA-T Mutações dos genes 

NOTCH1/FBXW7 

Desregulação do TAL1: 

t(1;7)(p32;q35)t(1;14)(p32;q11) 

Desregulação TLX1 (HOX11): 

t(10;14)(q24;q11) e 

t(7;10)(q35;q24) 

Precursor early de célula T 

Desregulação de TLX3 

(TLX3/HOX11L2):(5;14)(q35;q32): 

Fusões do gene LYL1 

t(7;19)(q34;p13) 

 

Fonte: Traduzido e adaptado de SANTIAGO et al., 2017 e HEIKAMP; PUI, 2018. 

 

É possível que a quimioterapia citotóxica possa um dia ser substituída por tratamentos 

mais curtos com agentes direcionados. Investigações recentes na área de tratamento com 

anticorpos monoclonais como blinatumomab e células T modificadas pelo receptor de antígeno 

quimérico (células T-CAR) estão em andamento. Essa área pode proporcionar terapias de alta 

eficácia com menos efeitos adversos. No momento, porém, os desfechos dessas novas drogas 
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ainda estão em estudo (HEIKAMP; PUI, 2018; KIZILOCAK et al., 2019; SANTIAGO et al., 

2017; TERWILLIGER; ABDUL-HAY, 2017). 

 

2.5 Complicações associadas ao tratamento 

 

Com a melhoria notável na sobrevivência da LLA pediátrica em comparação com o 

passado, grande parte do foco atual está na manutenção de altas taxas de sobrevida, 

evidenciando, consequentemente, a toxicidade do tratamento antineoplásico (LEE; CHO, 

2017). O risco de um paciente apresentar toxicidade específica é determinado por fatores de 

risco genéticos e adquiridos (Tabela 3). E, o risco global de uma criança desenvolver pelo 

menos um evento adverso grave durante a terapia de primeira linha com LLA é de cerca de 

30% a 50%, mas varia com a idade. A presença de complicações pode favorecer a interrupção 

do tratamento e favorecer a progressão da doença. Além disso, estima-se que, com a idade de 

45 anos, quase todos os sobreviventes de cancer infantil  desenvolvam ao menos uma 

comorbidade crônica (AGUILAR-HERNANDEZ et al., 2017; HOUGH; VORA, 2017; 

JIMÉNEZ-HERNÁNDEZ et al., 2015; TAY et al., 2017).  

 

Tabela 3: Fatores de risco para toxicidade da quimioterapia para LLA. 

FATORES DE RISCO:   

INERENTE ADQUIRIDO 

Síndromes: 

Síndrome de Down (aumento do risco de toxicidade 

gastrointestinal e infecções) 

Li Fraumeni (aumento do risco de morte por indução, 

morte em remissão, e segundas malignidades) 

Ataxia telangiectasia (aumento do risco de morte tóxica, 

cistite induzida por ciclofosfamida e segundas 

malignidades) 

Polimorfismos: 

GSTP1, MTHFR, SHMT1 (encefalopatia por 

metotrexato) 

RGS6, UKL2, ASNS, CPA2 (pancreatite)  

TPMT, NUDT15 (toxicidade de 6-mercaptopurina) 

Idade 

Comorbidades pré-existentes 

Obesidade (particularmente necrose 

avascular) 

Intensidade do regime, incluindo transplante 

alogênico 

Presença de cateter venoso central 

Exposição a drogas específicas 

Fonte: Traduzido e adaptado de HOUGH; VORA, 2017. 
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Os principais efeitos adversos associados à quimioterapia incluem infecções, 

hemorragias, síndrome de lise tumoral, neuropatia periférica, trombose, leucostase e toxicidade 

a diversos órgãos. Efeitos significativos a longo prazo incluem comprometimento 

neurocognitivo, complicações endócrinas, disfunção cardíaca e o risco de malignidades 

secundárias. É importante que tais complicações sejam reconhecidas e abordadas 

precocemente, de modo a reduzir o seu impacto sobre a qualidade de vida e morbimortalidade 

dos pacientes (AGUILAR-HERNANDEZ et al., 2017; ALPERSTEIN; BOREN; MCNEER, 

2015; HOUGH; VORA, 2017; LEE; CHO, 2017). 

Neutropenia febril e infecções a ela associadas são as complicações com risco de vida 

mais frequentes da quimioterapia para LLA e constituem a principal causa de mortalidade 

relacionada ao tratamento (HOUGH; VORA, 2017; KUMAR et al., 2018). As infecções são 

geralmente mais observadas durante as fases intensivas do tratamento, quando neutropenia é 

mais provável. Um estudo observacional realizado com pacientes com idade entre 16 e 20 anos, 

no México, demonstrou incidência de neutropenia febril em 24,6% dos pacientes (JAIME-

PÉREZ et al., 2016). Outro, realizado no Reino Unido demonstrou que a incidência cumulativa 

de mortalidade relacionada à infecção, em um período de 5 anos, foi de 2,4%, e foi responsável 

por 30% de todas as mortes e 64% das mortes relacionadas ao tratamento. Devido a elevada 

morbimortalidade, o quadro exige abordagem imediata com introdução de antibioticoterapia 

empírica de amplo espectro (HOUGH; VORA, 2017; KEBUDI; KIZILOCAK, 2018; 

KLASTERSKY et al., 2016).  

As bactérias são os principais agentes etiológicos, e a bacteremia pode ser detectada em 

20% dos pacientes. Os principais sítios de infecção são as vias aéreas superiores, o trato 

gastrintestinal e a corrente sanguínea, e a presença de foco de infecção presumida está associada 

a pior prognóstico. No Reino Unido, 68% das mortes relacionadas à infecção se deveram à 

etiologia bacteriana e 20% à fúngica (HOUGH; VORA, 2017; KEBUDI; KIZILOCAK, 2018; 

KLASTERSKY et al., 2016; KUMAR et al., 2018). 

Em pacientes que apresentam tumores com alta taxa de proliferação, representada por 

hiperleucocitose significativa (>100.000 leucócitos/mm³), presença de grande massa 

mediastinal e desidrogenase láctica elevada, ou que tenham comprometimento renal prévio, 

deve-se atentar ao risco de síndrome de lise tumoral. Esta complicação pode ocorrer 

espontaneamente ou com o início da quimioterapia, e consiste na destruição simultânea de um 

grande número de células neoplásicas, o que causa a liberação súbita de substâncias 

intracelulares na circulação. Por consequência, ocorre um distúrbio metabólico agudo, 

caracterizado por hiperfosfatemia, hipercalemia, hipocalcemia e hiperuricemia, que pode ser 



25 

assintomático ou cursar com convulsões, arritmias cardíacas, insuficiência renal aguda e mesmo 

a morte. Todo paciente com LLA deve receber alopurinol profilático e hiperidratação antes e 

durante alguns dias após o início do tratamento (ALPERSTEIN; BOREN; MCNEER, 2015; 

HOUGH; VORA, 2017). 

O tromboembolismo venoso é uma complicação significativa, com incidência de cerca 

de 0 a 36% durante o tratamento de LLA. Cerca de 54% desses eventos ocorrem no SNC e 28% 

estão associados a cateteres venosos central. Em crianças em uso de quimioterapia para LLA o 

pico de ocorrência de tromboembolismo venoso é descrito principalmente em maiores de 12 

meses de idade, com tendência para crianças mais velhas. O mecanismo está associado a 

alterações no sistema hemostático pelo uso de L-asparaginase devido a redução de síntese 

proteica de vias de coagulação e fibrinólise. Outros fatores de risco para tromboembolismo 

venoso incluem aumento de idade, presença de cateter venoso central, administração de 

antraciclina e prednisolona e síndromes trombofílicas hereditárias. A presença de 

tromboembolismo venoso está associada a mortalidade e morbidade significativa, incluindo 

falta de resolução do trombo, risco de recorrência, perda de acesso venoso e desenvolvimento 

de síndrome pós-trombótica (HOUGH; VORA, 2017; NOWAK-GÖTTL; KENET; 

MITCHELL, 2009). 

Outra complicação associada a terapia com L-asparaginase é a pancreatite. Essa ocorre 

em 1,5 a 10 das crianças recebendo quimioterapia para LLA. A apresentação clínica envolve 

dor abdominal, náusea, vômitos e febre, que se iniciam em média de 6 a 14 dias após a 

administração da medicação. A gravidade da doença é variável, desde uma apresentação 

autolimitada até uma forma fulminante. Fatores como elevada dose cumulativa ou exposição 

prolongada à droga, idade avançada, administração concomitante com corticosteroides e 

antraciclinas, hipertrigliceridemia grave e predisposição genética se associam a maior risco de 

desenvolvimento da pancreatite (HOUGH; VORA, 2017; VÖLLER et al., 2017). 

Sobreviventes de LLA na infância possuem risco de complicações neurocognitivas 

tardias, que podem incluir déficits de atenção, memória, função visual e motora. Terapias 

dirigidas para o SNC são fatores de risco para o comprometimento da função cognitiva, 

especialmente para os pacientes mais jovens. O metotrexato é o principal agente associado, em 

altas doses pode estar relacionado a alterações na substância branca, calcificações, atrofia 

cortical e leucoencefalopatia, bem como convulsões. As sequelas neurocognitivas podem afetar 

a qualidade e vida e desempenho educacional do adulto (HOUGH; VORA, 2017; KIZILOCAK 

et al., 2019; LEE; CHO, 2017).  
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A neuropatia é um efeito colateral dose depende causada por vincristina bem conhecido. 

A neuropatia pode ser periférica, autonômica ou craniana. A periférica é a mais comum, com 

uma incidência variável de 23,5% a 96%, e se apresenta como perda dos reflexos tendinosos 

profundos, dor neuropática, parestesia, queda do punho e do pé. De modo geral, as 

complicações se resolvem após a cessação da administração da droga, e o tempo de recuperação 

varia de meses a anos. Algumas sequelas neurológicas, entretanto, podem ser permanentes, 

como perda de reflexos tendinosos profundos e déficits motores, gerando impacto sobre a 

qualidade de vida dos pacientes a longo prazo (NAZIR et al., 2017; TAY et al., 2017). 

Complicações endócrinas, como síndrome metabólica e baixa estatura, podem resultar 

do uso de esteroides ou de irradiação craniana. Outra complicação debilitante da terapia com 

esteroides é a osteonecrose. As alterações podem incluir dor, amplitude limitada de movimento 

das articulações e, eventualmente, destruição articular. Um estudo realizado por Winkel e 

colaboradores em 2011 relata que 60% dos pacientes acompanhados por 5 anos desde o 

diagnóstico de osteonecrose continuaram a apresentar os sintomas relacionados a essa 

complicação (LEE; CHO, 2017; WINKEL et al., 2011). 

O uso de antraciclinas podem conferir risco de desenvolvimento de insuficiência 

cardíaca, anormalidade de válvula e inflamação do epitélio cardíaco. As antraciclinas produzem 

radicais livres de oxigênio e esses causam danos aos miócitos cardíacos levando a fibrose e 

necrose miocárdica. Consequentemente, afilamento da parede ventricular, aumento do estresse 

da parede e diminuição da contratilidade miocárdica resultam em cardiomiopatia progressiva 

(KIZILOCAK et al., 2019; LEE; CHO, 2017). 

Neoplasias secundárias estão entre os efeitos adversos tardios mais críticos da terapia 

para LLA. Os agentes quimioterápicos mais frequentemente associados são antraciclinas, 

etoposídeos e agente alquilantes. Todos os sobreviventes tem risco aumentado para o 

desenvolvimento de síndrome mielodisplásica, leucemia mieloide aguda, câncer de mama, 

melanoma, tumores do SNC e linfomas não-Hodgkin, bem como carcinomas de glândula 

parótida e tireoide (KIZILOCAK et al., 2019; LEE; CHO, 2017). 

 

2.6 L-asparaginase 

 

O desenvolvimento da L-asparaginase como agente quimioterápico possibilitou o 

alcance de uma sobrevida global igual a 80% para as crianças com LLA em tratamento (HAK 

et al., 2004; MONDELAERS et al., 2017). A L-asparaginase é uma enzima produzida por 

Escherichia coli que catalisa a hidrólise de L-asparagina, um aminoácido não essencial, em 



27 

amônia e ácido aspártico. A efetividade clínica dessa droga é baseada na depleção dos níveis 

circulantes de L-asparagina, causando redução de síntese proteica dependente deste 

aminoácido, resultando em morte celular seletiva dos linfoblastos leucêmicos. Células normais 

são preservadas, pois produzem L-asparagina intracelularmente e, portanto, não dependem de 

fontes extracelulares para sobrevivência (CECCONELLO ei al., 2018; MONDELAERS et al., 

2017; SOYER et al., 2009; VÖLLER et al., 2017; ZENATTI et al., 2018). 

Apesar de sua alta eficácia, a L-asparaginase pode cursar com efeitos adversos 

relevantes, incluindo reações de hipersensibilidade severas, pancreatite e tromboembolismo 

venoso. Além disso, 70% dos pacientes podem desenvolver anticorpos na ausência de 

manifestações clínicas (hipersensibilidade silenciosa). E, uma vez que a resposta imune é 

ativada, os anticorpos produzidos podem neutralizar a atividade enzimática da L-asparaginase. 

Portanto, é necessário monitorar sua atividade para garantir benefício terapêutico 

(CECCONELLO ei al., 2018; MONDELAERS et al., 2017; LIU et al., 2012; SOYER et al., 

2009; VÖLLER et al., 2017). 

Desde a descoberta da atividade anticancerígena, diferentes preparações de L-

asparaginase derivadas de Escherichia coli e Erwinia chrysanthemi têm sido comercializadas 

no mercado. No entanto, diferentes preparações apresentam discrepantes características em 

relação a meia-vida, farmacocinética, biodisponibilidade e produção de anticorpos.  Atribui-se 

como provável causa a existência de diferentes cepas de E. coli. (CECCONELLO ei al., 2018; 

LIU et al., 2016; SOYER et al., 2009; VÖLLER et al., 2017). 

Quanto as formulações derivadas da Escherichia coli o medicamento pode estar 

disponível em sua forma nativa ou peguilada. Quando comparadas, a Peg-aspar tem um tempo 

de circulação prolongada, o que propicia intervalos de administração menos frequentes. Além 

disso, a peguilação pode diminuir a imunogenicidade da enzima. Ambos os fatores conferem a 

este medicamento um perfil farmacodinâmico e imunogênico favorável. O que reduz a 

ocorrência de reações de hipersensibilidade e o desenvolvimento de anticorpos neutralizantes. 

Sua eficácia está bem estabelecida, exemplos de estudo sobre esta característica são os ensaios 

CCG-1962 e DFCI 05-001, nos quais essa droga sob comparação com a L-aspar apresentou 

taxas de sobrevida semelhantes (HASAN et al., 2016; HEO; SYED; KEAM, 2019; KURRE et 

al., 2002; LIU et al., 2016; MEDAWAR et al., 2019; PLACE et al., 2015). Atualmente, a droga 

é recomendada como componente principal de todos os regimes nas diretrizes da National 

Comprehensive Cancer Network (NCCN) e da Euorpean Society for medical Oncology 

(ESMO) (HEO; SYED; KEAM, 2019). 
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No Brasil, durante os dois últimos anos crianças e adolescentes brasileiros foram 

tratados com formulações de L-asparaginase diferentes. Até 2016, o Ministério da Saúde, em 

regime de inexigibilidade de licitação, importou a L-asparaginase produzida pela empresa 

Medac, sob o nome comercial Aginasa®. A droga foi utilizada durante os anos de 2013 a 

2016, período no qual garantiu taxas de remissão da Leucemia Linfóide Aguda em índices 

superiores a 90%. No entanto, na referida data, a Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde 

questionou a inexigibilidade da licitação devido a existência de outros fornecedores deste 

quimioterápico no mundo e um novo processo de compra foi instaurado. Em 2017, foi 

escolhida a Leuginase®, L-aspar produzida pelo Laboratório Beijing SL Pahramceutical Co. 

Ltd, na China, e distribuída pela empresa Xetley S.A., estabelecida no Uruguai.  (BRASIL, 

Ministério da Saúde, 2017) 

A nova aquisição despertou interesse da comunidade médica, que iniciou 

investigações sobre a eficácia e segurança do medicamento (G1, 2017). Nesse contexto, 

estudos realizados pelo Laboratório Nacional de Biociências solicitado pelo Centro Infantil 

Boldrini detectou maior presença de proteínas contaminantes na Leuginase® quando 

comparada com a substância anteriormente utilizada (LABORATÓRIO DE BIOCIÊNICAS, 

2017). A mesma conclusão foi constatada em análise realizada pelo Laboratório Americano 

MS Bioworks. Os resultados foram publicados por Zenatti et. al em 2018. Neste artigo, ainda 

é relatado uma maior produção de anticorpos e menor biodisponibilidade da Leuginase® 

ZENATTI et al., 2018). 

Ainda em 2017 o Ministério Público Federal abriu uma Ação de Improbidade 

Administrativa relacionada à compra deste medicamento. Embora o processo ainda esteja em 

andamento, no mesmo ano o Ministério Público Federal nos autos do ICP 

1.16.000.001048/2017-76, expediu recomendação ao Ministro da Saúde no sentido de 

suspender o uso, distribuição e aquisição de novos lotes do medicamento Leuginase® 

(BRASIL, Ministério Público Federal, 2017, 2018; G1, 2018) 

Em 2018, os hospitais habilitados em oncologia retornaram a ser responsáveis pela 

aquisição e fornecimento de L-asparaginase. Neste ano, um novo modelo de pregão de 

registro de preço foi anunciado. Com este, o pagamento foi adequado para corresponder a 

cada etapa do tratamento e o cálculo foi compatível com o preço registrado da Peg-asp 

Oncaspar®. O medicamento obteve registro, na Anvisa, e precificação pela Câmara de 

Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) em 2017. E representou uma solução para 

a aquisição de L-asparaginase no mercado brasileiro, garantindo o abastecimento das unidades 
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de saúde e o tratamento dos pacientes com a doença. (ABRALE, 2018; BRASIL, Ministério da 

Saúde, 2018; PORTAL MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).
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ABSTRACT 

 

The development of L-asparaginase chemotherapy has achieved an overall survival of 80% for 

children with ALL in treatment. In Brazil, its formulation has been changing despite different 

pharmacodynamic and immunogenic characteristics. Objective: To evaluate the influence on 

chemotherapy response, prognosis, toxicity and mortality of native E. coli L-asparaginase (L-

aspar) and pegylated L-asparaginase (Peg-aspar) administered during induction phase of 

treatment of children and adolescents diagnosed with ALL. Method: A prospective Cohort was 

conducted in children and adolescents diagnosed with ALL at the Osvaldo Leite Pediatric 

Oncology Center from January 2017 to May 2018. During September 2017 to December 2018, 

patients used L-aspar, and from this date Peg-aspar. Clinical and biological variables were 

collected at diagnosis and Minimum Residual Disease (MRD) data at the end of induction phase 

on the 35th day of treatment. Results: Twenty-six patients were evaluated, 14 have used L-

aspar and 12 have used Peg-aspar. Of these, 10 (52.6%) had a negative bone marrow DRM, 4 

(15.4%) have relapsed and 6 (23.1%) died. In total, 4 patients (15.4%) developed 

hypersensitivity reaction, all using Peg-asp, what demonstrated statistical significance (p = 

0.0331). No significant association was found between the use of one of the drugs and the 

response to chemotherapy assessed by MRI at D35 (p> 0.9999), mortality (p = 1.0000) and 

relapse (p = 0.100.1). Conclusion: The data suggest similar prognostic results between the 

drugs L-aspar and Peg-aspar. However, with higher risk of hypersensitivity reaction associated 

with the use Peg-aspar. 

 

Keywords: Acute Lymphoblastic Leukemia; Aparaginase; Leuginase; chemotherapy, 

mortality, diagnosis. 

 

RESUMO 

 

O desenvolvimento do quimioterápico L-asparaginase possibilitou alcançar uma sobrevida 

global igual a 80% para as crianças com LLA em tratamento. No Brasil, a sua formulação 

fornecida esteve em mudança apesar das diferentes características farmacodinâmicas e 

imunogênicas. Objetivo: Avaliar a influência na resposta a quimioterapia, prognóstico, 

toxicidade e mortalidade da L-asparaginase nativa de E. coli (L-aspar) e L-asparaginase 

peguilhada (Peg-aspar) administradas durante a fase de indução do tratamento de crianças e 

adolescentes diagnosticados com LLA. Método: Foi realizado uma Coorte prospectiva em 
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crianças e adolescentes diagnosticadas com LLA no Centro de Oncologia Pediátrica Osvaldo 

Leite entre janeiro de 2017 a maio de 2018. Durante setembro de 2017 a dezembro de 2018, os 

pacientes foram tratados com L-aspar, e a partir da referida data com a Peg-aspar.  As variáveis 

clínicas e biológicas foram coletadas ao diagnóstico e dados da Doença Residual Mínima 

(DRM) ao final da fase da indução, no 35º dia de tratamento. Resultados: Foram avaliados 26 

pacientes, 14 fizeram uso da L-aspar e 12 da Peg-aspar. Destes, 10 (52,6%) apresentaram DRM 

negativa na medula óssea, 4 (15,4%) recaíram e 6 (23,1%) foram a óbito. Ao total 4 pacientes 

(15,4%) desenvolveram reação de hipersensibilidade, todos em uso de Peg-aspar, denotando 

significância estatística (p=0,0331). Não foi encontrada relação significativa entre o uso de uma 

formulação e resposta a quimioterapia, avaliada através da DRM ao D35 (p>0,9999), 

mortalidade (p=1,0000) e recaída (p=0,100,1). Conclusão: Os dados sugerem resultados 

prognósticos similares entre L-aspar e Peg-aspar. Porém, com maior surgimento de reação de 

hipersensibilidade associado ao uso de Peg-aspar. 

 

Palavras-chave: Leucemia Linfoblástica Aguda; Aparaginase; Leuginase; quimioterapia; 

mortalidade; diagnóstico.   

 

INTRODUÇÃO 

 

A Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) é considerada a apresentação clínica de câncer 

pediátrico mais prevalente no mundo 1,2,3. No Brasil, aproximadamente 3.000 crianças, na faixa 

etária de até 19 anos, são anualmente diagnosticadas 4. O desenvolvimento da L-asparaginase 

como agente quimioterápico possibilitou o alcance de uma sobrevida global igual a 80% para 

as crianças com LLA em tratamento em países em desenvolvimento 5,6. Desde a descoberta de 

sua atividade anticancerígena, diferentes preparações de L-asparaginase têm sido 

comercializadas. Entre estas, a L-asparaginase nativa de Escherichia coli (L-aspar) e L- 

asparaginase peguilada (Peg-aspar) 7,8,9.  

Até 2016, o Ministério da Saúde, em regime de inexigibilidade de licitação, importou 

a L-asparaginase produzida pela empresa Medac, sob o nome comercial Aginasa®. A droga 

foi utilizada durante os anos de 2013 a 2016, período no qual garantiu taxas de remissão da 

Leucemia Linfóide Aguda em índices superiores a 90%. No entanto, na referida data, a 

Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde questionou a inexigibilidade da licitação devido 

a existência de outros fornecedores deste quimioterápico no mundo e um novo processo de 

compra foi instaurado. Em 2017, foi escolhida a Leuginase®, L-aspar produzida pelo 
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Laboratório Beijing SL Pahramceutical Co. Ltd, na China, e distribuída pela empresa Xetley 

S.A., estabelecida no Uruguai 10. 

A nova aquisição despertou interesse da comunidade médica, que iniciou 

investigações sobre a eficácia e segurança do medicamento 11. Nesse contexto, estudos 

realizados pelo Laboratório Nacional de Biociências solicitado pelo Centro Infantil Boldrini 

detectou maior presença de proteínas contaminantes na Leuginase® quando comparada com 

a substância anteriormente utilizada 12. A mesma conclusão foi constatada em análise 

realizada pelo Laboratório Americano MS Bioworks. Os resultados foram publicados por 

Zenatti et al. em 2018. Este artigo ainda relata uma maior produção de anticorpos e menor 

biodisponibilidade da Leuginase® 4.  

Ainda em 2017 o Ministério Público Federal abriu uma Ação de Improbidade 

Administrativa relacionada à compra deste medicamento. Embora o processo ainda esteja em 

andamento, no mesmo ano o Ministério Público Federal nos autos do ICP 

1.16.000.001048/2017-76, expediu recomendação ao Ministro da Saúde no sentido de 

suspender o uso, distribuição e aquisição de novos lotes do medicamento Leuginase® 13,14,15. 

Em 2018, os hospitais habilitados em oncologia retornaram a ser responsáveis pela 

aquisição e fornecimento de L-asparaginase. Neste ano, um novo modelo de pregão de 

registro de preço foi anunciado. Com este, o pagamento foi adequado para corresponder a 

cada etapa do tratamento e o cálculo foi compatível com o preço registrado da Peg-asp 

Oncaspar®. O medicamento obteve registro, na Anvisa, e precificação pela Câmara de 

Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) em 2017. E representou uma solução para 

a aquisição de L-asparaginase no mercado brasileiro, garantindo o abastecimento das unidades 

de saúde e o tratamento dos pacientes com a doença 16,17,18.  

Por conseguinte, nos últimos dois anos crianças e adolescentes brasileiros foram 

tratados com formulações de L-asparaginase divergentes. Segundo a literatura, diferentes 

formulações de L-asparaginase apresentam discrepantes características em relação a meia-vida, 

farmacocinética, biodisponibilidade e produção de anticorpos 7,19. Até o momento nenhum 

estudo comparou L-aspar e Peg-aspar com base em seus desfechos nessa população. Portanto, 

nosso objetivo foi avaliar a influência na resposta a quimioterapia, prognóstico, toxicidade e 

mortalidade da L-aspar e P-aspar administradas durante a fase de indução no tratamento de 

crianças e adolescentes recém diagnosticados com LLA.  

 

MÉTODOS 
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Trata-se de um estudo prospectivo e descritivo do tipo Coorte realizado no Centro de 

Oncologia Pediátrica Dr. Osvaldo Leite, referência do Sistema Único de Saúde e único serviço 

público especializado em oncologia pediátrica do estado de Sergipe. O projeto foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos do Hospital Universitário da 

Universidade Federal de Sergipe, conforme protocolo CAAE 0017.0.107.000-09. Todos pais 

e/ou responsáveis foram informados sobre a pesquisa e assinaram um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido.  

Foram incluídos pacientes de ambos os sexos e com idade entre 1 a 18 anos, com LLA 

diagnosticada, confirmada por imunofenotipagem de aspirado de medula óssea, durante o 

período de janeiro de 2017 a maio de 2019. Foram considerados como critérios de exclusão 

idade inferior a um ano ou superior a 18 anos e ausência do uso dos quimioterápicos L-aspar 

ou Peg-aspar. 

Todos os pacientes foram tratados segundo o protocolo proposto pelo Grupo Brasileiro 

de Tratamento da Leucemia Infantil 2009 (GBTLI-09) ou pelo Grupo Europeu Berlim-

Frankfurt-Münster (BFM). Ambos possuem etapas semelhantes, abrangendo as fases de 

indução da remissão, consolidação, intensificação e manutenção. O quimioterápico L-

asparaginase é utilizado nas fases de indução e consolidação. No período de setembro de 2017 

a dezembro de 2018 foi utilizada no Centro de Oncologia Pediátrica Dr. Osvaldo Leite, a L-

aspar Leuginase® (Beijinh SL Pharmaceutical, China), quando foi susbstituída pela Peg-asp, 

Oncaspar®, em uso até o momento.  

Ao diagnóstico foram colhidos dados clínicos e biológicos, idade, sexo e 

imunofenotipagem, de todos os pacientes. Concomitantemente, os pacientes foram 

classificados quanto ao risco de recaída segundo a idade, imunofenotipagem e contagem de 

blastos no sangue periférico. O grupo de alto risco ao diagnóstico (BR) representa os pacientes 

com idade igual ou superior a nove anos, com leucometria igual ou superior a 50.000 

células/mm³ e LLA de células T.  O grupo de baixo risco compreende aqueles que não 

correspondem nenhum desses critérios. 

Os desfechos analisados foram risco ao D35, mudança de classificação de risco, reação 

de hipersensibilidade, recaída, morte durante a terapia de indução e óbito. Foi definido como 

BR e AR no D35 a presença de DRM negativa e positiva, respectivamente. Reação de 

hipersensibilidade foi considerada como o surgimento de urticária e angioedema (reação leve) 

ou anafilaxia (reação grave) após o uso de L-asparaginase. Considerou-se recaída como recidiva 

da doença após remissão completa da LLA. 
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A análise dos dados foi feita através do programa BioEstat 5,0. Variáveis categóricas 

foram descritas como frequência absolutas e relativas e variáveis contínuas como média e 

desvio padrão. O Teste Exato de Fisher avaliou as associações entre variáveis categóricas. 

Valores de p < 0,05 foram considerados como estaticamente significativos.  

 

RESULTADOS 

 

Durante o período desse estudo 40 pacientes com LLA recém-diagnosticada foram 

tratados. Foram excluídos desta coorte 14 pacientes; um apresentava idade menor que um ano, 

dois apresentavam idade superior a dezoito anos e onze não foram tratados com L-aspar ou Peg-

aspar, devido óbito precoce ou por uso de formulação previamente em uso no país.  

Ao total, 26 pacientes foram avaliados. 14 utilizaram durante a fase de indução do 

tratamento a droga L-aspar e 12 utilizaram a Peg-aspar. A tabela 1 mostra as suas principais 

características clínicas e laboratoriais. Em geral, a idade média dos pacientes ao diagnóstico foi 

de 6,4 (± 5,3) anos, sendo 19 (73,1%) com idade entre 1 a 9 anos, 19 (73,1%) eram do sexo 

masculino, 23 (88,5%) apresentaram fenótipo B e 16 (64%) apresentaram baixo risco ao 

diagnóstico. Não foram observadas diferenças estatísticas entre os grupos quanto idade, sexo, 

imunofenotipagem e risco ao diagnóstico.  

 

Tabela 4: Características clínicas e laboratoriais. 

Caraterísticas N (%) L-aspar Peg-aspar p 

 

No. Pacientes analisados 26 14 12  

 

Idade (anos) 6,4 (± 5,3) 5,9 (±5,2) 6,9 (±5,2) 1,000 

≥ 1 anos e < 9 anos 19 (73,1%) 10 (71,4%) 9 (75%)  

≥ 9 anos 7 (26,9%) 4 (28,6%) 3 (25%)  

 

Sexo    1,000 

Masculino 19 (73,1%) 10 (71,4%) 9 (75%)  

Feminino 7 (26,9%) 4 (28,6%) 3 (25%)  

 

Imunofenotipagem    0.5800 

LLA-B 23 (88,5%) 13 (92,9%) 10 (83,3%)  

LLA-T 3 (11,5%) 1 (7,1%) 2 (16,7%)  

 

Risco ao diagnóstico*    0.6766 

Baixo risco 16 (64%) 8 (57,1%) 8 (72,7%)  

Alto risco 9 (36%) 6 (42,9%) 3 (27,3%)  

                                                                                                                      * Dado indisponível para 1 paciente 
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Em relação à resposta ao tratamento. observou-se que 10 (52,6%) dos pacientes 

apresentaram DRM negativa na medula óssea no D35. Além disso, 4 (21,1%) mudaram de 

classificação de baixo risco ao diagnóstico para alto risco neste marco. Não foram encontradas 

relações significativas entre o uso de L-aspar ou Peg-aspar e estas variáveis. 

A ocorrência de reação de hipersensibilidade à L-aspar foi constatada em 4 pacientes, 

sendo 2 (7,7%) do tipo leve e 2 (7,7%) graves. Todos os casos presentes em pacientes em uso 

de Peg-aspar. Demostrando, portanto, uma associação entre esta droga e o desenvolvimento de 

reação de hipersensibilidade (p=0,0331).  

Quanto aos desfechos, 4 (15,4%) dos pacientes recaíram, 6 (23,1%) foram à óbito e 2 

(7,7%) morreram durante a fase de indução. As causas dos óbitos foram infecção 3 (50%) e 

recaída 3 (50%). O uso de L-aspar ou Peg-aspar não resultou em diferenças significativas 

quanto aos desfechos. No entanto, pode-se ressaltar que todos os óbitos causados por recaída e 

infecção ocorreram em pacientes em uso de L-aspar e Peg-aspar, respectivamente. 

 

Tabela 5: Desfechos avaliados 

Desfechos N (%) L-aspar Peg-aspar p 

 

DRM D35*     

Negativa 10 (52,6%) 7 (53,8%) 3 (50%) >0,9999 

Positiva 9 (47,4%) 6 (46,1%) 3 (50%) >0,9999 

 

Mudança de classificação* 4 (21,1%) 2 (15,4%) 2 (33,3%) 0,5492 

 

Reação de hipersensibilidade à L- 

asparaginase 

4 (15,4%) 0 (0%) 4 (33,3%) 0,0331 

 

Recaída 4 (15,4%) 4 (28,5%) 0 (0%) 0,1001 

 

Óbito na Indução 2 (7,7%) 2 (14,3%) 0 (0%) 0,4831 

 

Óbito 6 (23,1%) 3 (21,4%) 3 (25%) 1,000 

 

Causas de óbito     

Infecção 3 (50%) 0 (0%) 3 (25%) 0,0846 

Recaída 3 (50%) 3 (21,4%) 0 (0%) 0,2246 

                                                                     * Dados indisponíveis para 4 pacientes e 3 morreram antes do D35 

 

DISCUSSÃO 

 

O prognóstico da LLA tem melhorado constantemente com o uso de quimioterapia 

combinada, da qual a L-asparaginase é um elemento central 5,6. Nos últimos anos a formulação 

fornecida deste quimioterápico para os centros de oncologia brasileiros está em constante 
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mudança 10,11,13,14,15,16,17,18. Consequentemente é difícil extrapolar para nossa população os 

achados descritos sobre essa droga, tendo em vista que diferentes formulações possuem 

características farmacodinâmicas divergentes. Por essa razão esse estudo se propôs a investigar 

de forma comparativa as duas últimas formulações em uso no Centro de Oncologia Pediátrica 

Dr. Osvaldo Leite quanto aos aspectos relacionados a resposta à quimioterapia, prognóstico, 

toxicidade e mortalidade. 

Neste estudo a distribuição do sexo e do tipo de LLA foi semelhante a outras coortes 

realizadas no estado de Sergipe, com predominância de casos em meninos e LLA B 20,21. A 

maior proporção de pacientes foi de baixo risco para recaída ao diagnóstico, 64%. Esse perfil 

difere do padrão observado no período de 2005 a 2014 por Viana et al. (2015), com 64,2% dos 

pacientes com alto risco de recaída 20. Mas está em concordância com os achados de Mendonça 

et al. (2019) no período de 2013 a 2017, onde se observou 61,5% dos pacientes com baixo risco 

para recaída ao diagnóstico 21. Essa divergência pode ser justificada de acordo com a variação 

do tempo de observação de 9 e 6 anos, respectivamente.      

A incidência de reações de hipersensibilidade com Peg-aspar foi superior à com L-aspar 

(0,0331), o que difere da literatura 7,22,23. No entanto, na Revisão Sistemática performada por 

Medawar et al. (2019), verificou-se que entre os estudos que avaliam a eficácia e segurança da 

Peg-aspar na população pediátrica (CCG 1962, POG 8866, DFCI 05-001) há uma tendência 

aumentada para hipersensibilidade com o uso deste medicamento. Esse resultado, contudo, não 

é estatisticamente significativo (p=0,68) 24. Mas favorece a validação dos nossos achados.  

Nenhuma superioridade estatística significativa foi observada entre a L-aspar e Peg-

aspar quanto a negatividade de DRM ao D35 (p > 0,9999). Um estudo retrospectivo 

comparativo realizado em adultos com idade inferior a 35 anos notou negatividade de DRM 

após fase I de Indução em 24 (82,8%) e 30 (75%) pacientes em uso de L-aspar e Peg-aspar, 

respectivamente 7. Embora este estudo não tenha correlacionado os valores de DRM à droga 

utilizada, esse evidenciou a DRM ao final da fase de indução como um fator de impacto para a 

sobrevida.  Ademais, é sabiamente descrito que a DRM é o principal fator prognóstico da LLA, 

sendo utilizada para avaliar resposta a quimioterapia e estratificar o risco de recaída 25,26,27,28,29. 

Logo, nossos dados denotam similaridade em eficácia de ambas as drogas para induzir remissão 

durante a fase de indução do tratamento. De modo que o uso de qualquer uma das formulações 

também não acusa maior risco para o desenvolvimento de recaída.   

De fato, não foi observado diferença significativa para a ocorrência de recaída entre as 

drogas (p=1001). Da mesma maneira, Liu et al (2017), não encontrou associação entre o uso de 

L-aspar ou Peg-aspar e recaída (p=0856) 7. Por sua vez, no ensaio clínico randomizado DFCI 
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05-001, 20 pacientes em uso de L-aspar e 21 em uso de Peg-aspar recaíram 30. Essa distribuição 

entre os casos de recaída difere da observada em nosso trabalho, pois embora sem diferença 

significativa, todos os 4 pacientes que recaíram estiveram em uso de L-aspar.  

Em nossos resultados recaída também se manifesta como a causa de mortalidade de 

todos os 3 (21,4%) pacientes em uso de L-aspar que foram a óbito. Cecconello et al. (2018) 

questionou a eficácia da L-aspar chinesa ao demonstrar que entre 10 pacientes que fizeram uso 

da medicação, 6 foram a óbito no seguimento de 12 meses, 5 com doença em atividade 19. 

Apesar destes indicativos, os resultados não foram estatisticamente significativos (p=0,2246), 

não sendo possível afirmar, portanto, associação entre mortalidade por recaída e uso de L-aspar. 

Outra causa de mortalidade com destaque no presente estudo corresponde as infecções. 

Esta foi responsável por todos os óbitos dos pacientes em uso de Peg-aspar, representando uma 

taxa de mortalidade por infecção nesta população de 25%. Todavia, diferença significativa não 

foi observada entre as populações em uso de Peg-aspar e L-aspar (p=0,0846). O ensaio DFCI 

05-001 avaliou a presença de infecção, independente de mortalidade, ao longo de tratamento 

em pacientes tratados durante a fase de indução com Peg-aspar e randomizados para o uso de 

L-aspar e Peg-aspar numa fase pós-indutória. Neste estudo, pacientes tratados com ambas as 

drogas apresentaram taxa de infecção semelhantes, 22% e 20%. E, a associação da infecção 

com uso dessas drogas também não foi significativa (p=0,65) 30.   

Quanto a mortalidade geral, a taxa encontrada foi de 23,1%. A mesma quantidade de 

pacientes foi a óbito nos grupos em uso de L-aspar e Peg-aspar, significância entre estes não 

foi observada (p=1,000). Medawar et al. (2019), calculou a mortalidade na sobrevida global e 

não detectou diferença significativa entre os grupos (p=0,13) 24. Em suma, o uso de qualquer 

uma das formulações não apresenta associação com aumento da taxa de mortalidade, assim 

como não interfere nas causas da mortalidade.  

Por fim, é necessário ressaltar que nosso trabalho foi realizado em um único centro, 

possui um pequeno tamanho amostral, o tempo de acompanhamento dos pacientes foi curto e 

dados laboratoriais, como valores de DRM, não estão disponíveis para todos os pacientes. 

Portanto, nossa análise pode ser limitada e estudos complementares podem ser necessários para 

confirmar nossos achados.   

 

CONCLUSÃO 

 

Neste estudo, L-aspar e Peg-aspar exprimem eficácia semelhante quanto a resposta à 

terapia, monitorada pela DRM. Nossa análise não evidenciou associação entre alguma destas 



52 

formulações com recaída, mortalidade geral ou mortalidade por doença em atividade ou 

infecção. Porém, o uso de Peg-aspar está significantemente associado a surgimento de reação 

de hipersensibilidade. Apesar das limitações, já citadas, este estudo trouxe informações 

importantes sobre as drogas usadas para o tratamento de LLA em crianças e adultos no Brasil.  
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