Diretrizes para profilaxia da
Doença do enxerto contra hospedeiro
Guidelines for prophylaxis of graft-versus-host disease
Afonso Celso Vigorito1; Maria Cláudia Rodrigues Moreira2; Marcia de Matos Silva3; Rita de
Cássia Barbosa da S Tavares2; Maria Elvira Pizzigatti Correa4; Vaneuza Araújo Moreira Funke5;
João Valdetaro6; Mair Pedro de Souza7; Vergilio Antonio Rensi Colturato8; Marcos Augusto
Mauad9; Lenira Maria Queiroz Mauad10; Luis Fernando S Bouzas11

Autor Correspondente: Afonso Celso Vigorito; Hemocentro de Campinas/Unicamp; Rua Carlos
Chagas, 480; CEP 13083 878; Campinas – SP; TL: 19 3521 8740; email: afonso@unicamp.br

1

Supervisor da Unidade de Transplante de Células Tronco Hematopoéticas do HC/Hemocentro
da Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP
2

Médica do Centro de Transplante de Medula Óssea do Instituto Nacional de Câncer

3

Dermatologista do Centro de Transplante de Medula Óssea do Instituto Nacional de Câncer
Cirurgiã Dentista da Unidade de Transplante de Células Tronco Hematopoéticas do
HC/Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP
4

5

Médica Responsável pelo Programa de Doença do Enxerto contra Hospedeiro e seguimento de
longo prazo do Serviço de Transplante de Medula Óssea do Hospital de Clínicas da
Universidade Federal do Paraná.
6

Oftalmologista do Centro de Transplante de Medula Óssea do Instituto Nacional de Câncer

7

Médico do Serviço de Transplante de Medula Óssea do Hemonúcleo Regional de Jaú/
Fundação Amaral Carvalho
8

Coordenador do Serviço de Transplante de Medula Óssea do Hemonúcleo Regional de Jaú/
Fundação Amaral Carvalho
9

Médico do Serviço de Transplante de Medula Óssea do Hemonúcleo Regional de Jaú/
Fundação Amaral Carvalho
10

Ginecologista do Serviço de Transplante de Medula Óssea do Hemonúcleo Regional de Jaú/
Fundação Amaral Carvalho
11

Diretor do Centro de Transplante de Medula Óssea do Instituto Nacional de Câncer.

Introdução
A DECHa é uma causa importante de morbidade e mortalidade após o TCTH alogênico.
São duas as razões principais que justificam a profilaxia da DECHa. Primeira, a DECHa
moderada (grau II) ou grave (grau III-IV) está associada com o aumento da morbidade,
com piora da sobrevida na manifestação grave. Segunda, pode não ocorrer resposta ao
tratamento no momento da sua apresentação. Sem a profilaxia, a incidência da DECHa,
clinicamente significativa, pode variar entre 70 a 100%, a depender do grau de
incompatibilidade do HLA e do tipo de transplante1.
A profilaxia da DECHa tem como foco principal a imunossupressão das células T do
doador, tanto farmacológica ou pela depleção dos linfócitos T. Não existe um regime
padrão. A escolha deve ser baseada considerando a doença de base, o grau de
incompatibilidade do HLA, o regime de condicionamento e as características do
paciente2,3.

Tratamento baseado nos inibidores da Calcineurina
A estratégia farmacológica para a prevenção da DECH é a inibição da enzima
citoplasmática calcineurina, que é importante para a ativação dos linfócitos T. Os
inibidores da calcineurina, ciclosporina e tacrolimo, tem mecanismos de ação, eficácia
clínica e efeitos colaterais similares. Os efeitos adversos comuns são a hipomagnesemia,
hipercalcemia, hipertensão e nefrotoxicidade. Efeitos colaterais graves incluem
microangiopatia trombótica e neurotoxicidade, complicações que podem levar a
suspensão precoce. Devido a nefrotoxicidade, outros medicamentos nefrotóxicos devem
ser evitados. Caso ocorra, medicamentos alternativos devem ser utilizados (ex., sirolimo,
e precursores do ácido micofenólico)4–6.

Protocolos pediátricos para tratamento de doenças malignas recomendam a profilaxia de
DECH somente com Ciclosporina A, iniciada no D-1, na dose de 1,5 mg/kg/dose 12/12
horas, infundida IV em 2 horas7,8. O grupo americano BMT-CTN recomenda, no TCTH
de crianças com leucemia de alto risco, o uso de tacrolimo e Metotrexato 5 mg/m2 nos
D+1, D+3 e D+6 9.
Crianças com doenças não malignas devem fazer profilaxia de DECH com duas drogas
de maneira similar aos adultos, exceto a infusão de ciclosporina, que pode ser por via
intravenosa contínua.

Ciclosporina e Metotrexato
Os estudos clínicos randomizados demonstraram uma vantagem na sobrevida dos
pacientes que receberam a combinação de ciclosporina e metotrexato, comparado com
qualquer uma das drogas isoladas. O metotrexato é utilizado num período curto (dias +1,
+3, +6 e +11 após o TCTH alogênico) e combinado com a ciclosporina, que é suspensa
no fim dos 6 meses. A combinação da ciclosporina e metotrexato é o regime de profilaxia
para a DECHa mais usado e o mais comum nos pacientes que recebem um regime de
condicionamento mieloablativo2,10–16.
A ciclosporina é administrada a partir do dia -2 ou -1 do condicionamento. Nas primeiras
semanas é geralmente dada endovenosamente. Durante este período a absorção oral da
ciclosporina pode ser prejudicada devido a mucosite e lesões do TGI. A ciclosporina deve
atingir uma concentração terapêutica alvo, que varia de acordo com o tempo após o
transplante. Uma concentração terapêutica alvo de 200 a 300 mcg/L é adotada durante as
primeiras 3 a 4 semanas; se não houver o aparecimento da DECHa, a concentração é
diminuída para 100 a 200 mcg/L até 3 meses após o transplante e então inicia-se a redução

e suspensão no final do sexto mês, nos transplantes com doadores irmãos idênticos 3. Nos
transplantes com doadores irmãos não compatíveis, ou com doadores não aparentados
compatíveis, pode ser necessário um período maior de utilização, algumas vezes anos.
Uma redução mais lenta pode ser preferencial nos pacientes mais velhos para a prevenção
da DECHc. Durante a redução os pacientes necessitam de vigilância em relação ao
aparecimento da DECHc 3.
O metotrexato é administrado nos dias +1, +3, +6, e +11. O leucovorin pode ser usado
como resgate após o metotrexato. Pode ser usado 24h após cada dose do metotrexato, ou
de acordo com o nível sérico. Neste caso, será administrado nos pacientes com valores
maiores do que o esperado em determinados períodos (ex., níveis detectados após do dia
+6 e + 11)3. Todos os esforços devem ser feitos para administrar a dose alvo do
metotrexato. A dose do dia +11 deve ser omitida ou reduzida, caso haja qualquer
toxicidade ≥ a grau II. A urina deve ser alcalinizada para manter o PH urinário acima de
7.0 para facilitar a excreção e evitar a precipitação nos túbulos, que pode levar a
insuficiência renal aguda3. A dose também deve ser reduzida em pacientes com
hiperbilirrubinemia, mucosite grave ou insuficiência renal. Além do mais, coleção no
terceiro espaço (ascite, derrame pleural) pode facilitar o acúmulo de altos níveis de
metotrexato, que pode ser liberado lentamente para a circulação tempos após a dose
inicial. Isto resulta numa eliminação prolongada e toxicidade tardia grave, principalmente
na presença de comprometimento da função renal. Se possível, as coleções devem ser
drenadas antes da administração3.
Outro cuidado com o metotrexato é a hepatotoxicidade. Um estudo no qual os pacientes
receberam a combinação de metotrexato e ciclosporina, após condicionamento com
bussulfano oral e ciclofosfamida, mostrou um aumento da incidência e morte relacionada

à síndrome de obstrução sinusoidal do fígado. Isto já não é mais uma preocupação com a
transição do bussulfano oral para a formulação endovenosa17.

Tacrolimo e Metotrexato
Estudos clínicos não controlados, randomizados e um recente retrospectivo sugerem que
a combinação do tacrolimo e metotrexato é pelo menos tão efetiva como a combinação
de ciclosporina e metotrexato para a profilaxia da DECHa. Não há diferença na sobrevida
ou recidiva nos receptores de TCTH com doadores aparentados e não aparentados
idênticos e enxertos provenientes de medula óssea ou sangue periférico. Muitos centros
usam o tacrolimo e a ciclosporina indistintamente18–22.
Um estudo retrospectivo recente da Sociedade Japonesa de TCTH comparou a eficácia
da ciclosporina ou tacrolimo, associado ao metotrexato, na profilaxia da DECH aguda e
nos resultados do TCTH. Foram incluídos pacientes com mais de 16 anos com leucemias,
após TCTH com medula óssea e sangue periférico de doadores aparentados idênticos,
medula óssea de doadores não aparentados idênticos, ou um alelo não idêntico, ou cordão
umbilical com até dois antígenos não idênticos. No grupo dos doadores aparentados
idênticos e não aparentados, a associação do tacrolimo e metotrexato reduziu o risco da
DECH aguda II-IV (HR 0.58, P = 0.006 e HR 0.77, P = 0.015, respectivamente), sem
comprometer os outros resultados do TCTH. No grupo do cordão umbilical, o tacrolimo
e metotrexato reduziram o risco de mortalidade não relacionada à recidiva (HR 0.63, P =
0.027) e da DECHc (HR 0.60, P = 0.02), sem afetar a DECHa II-IV (HR 0.83, P = 0.21)23.
Um estudo do CIBMTR explorou o efeito do regime da profilaxia original da DECH e do
grau máximo da DECHa nos resultados do TCTH, após o diagnóstico da DECHa II-IV.
Foram avaliados pacientes entre os anos de 1999-2001, 2002-2005 e 2006-2010, com

leucemias e mielodisplasia, que receberam um TCTH do sangue periférico, ou medula
óssea, de doadores aparentados ou não aparentados e que desenvolveram DECHa II-IV.
Houve uma melhora da sobrevida global e mortalidade relacionada ao tratamento com o
passar dos anos. A análise multivariada mostrou uma melhora significativa na sobrevida
global (P=0.003) e mortalidade relacionada ao tratamento (P=0.008) somente nos
pacientes que receberam a profilaxia com esquemas que incluíam o tacrolimo para a
profilaxia da DECH. O efeito foi ainda maior entre os pacientes com DECHa grau II. Os
autores concluíram que houve melhora da sobrevida dos pacientes com DECHa tratados
com tacrolimo24.

Tacrolimo e Sirolimo
A combinação do tacrolimo e sirolimo é uma opção de profilaxia sem o metotrexato,
quando existe a preocupação da mucosite. Entretanto, o sirolimo está associado com a
síndrome de obstrução sinusoidal após os regimes de condicionamento mieloablativos,
especialmente com doses ablativas de bussulfano25. Estes dados sugerem que doses
mieloablativas do bussulfano não devem ser usadas em esquemas de imunossupressão
que empregam o sirolimo26.
O sirolimo e o tacrolimo são similares estruturalmente e ligam-se às mesmas proteínas
intracelulares, mas possuem mecanismos imunossupressores diferentes. O sirolimo inibe
o crescimento in vitro de células linfoides e também suprime o crescimento induzido por
citocinas 25,26.
Em um estudo de fase II o tacrolimo foi empregado em combinação com o sirolimo e
baixa dose de metotrexato, para a profilaxia da DECH em TCTH com doadores
aparentados e não aparentados, não compatíveis, com uma baixa frequência de DECHa
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. Numa tentativa de minimizar a toxicidade do metotrexato, estudos subsequentes de

fase II usaram o tacrolimo e o sirolimo, sem o metotrexato, em TCTH com doadores
aparentados e não aparentados compatíveis. Os resultados mostraram que não houve
diferença na enxertia entre os TCTH aparentados e não aparentados e baixa incidência da
DECHa e MRT28,29.
Um estudo randomizado fase III comparou o tacrolimo e sirolimo com o tacrolimo e
metotrexato em 304 pacientes submetidos a um TCTH aparentado compatível. Quando
comparado com o tacrolimo e metotrexato, o grupo do tacrolimo e sirolimo foi associado
com taxas similares de DECHa II-IV, DECHc, sobrevida livre de recidiva e sobrevida
global em 2 anos. O grupo tacrolimo e sirolimo foi associado com pega mais rápida de
neutrófilos, plaquetas e menos mucosite30.
Um estudo similar randomizado fase III em crianças com leucemia linfoblástica aguda
que avaliou o tacrolimo e metotrexato, com ou sem sirolimo, mostrou que a adição do
sirolimo resultou em menos DECHa grau II a IV, mais síndrome da obstrução sinusoidal
hepática e nenhuma diferença na sobrevida global9.
Os dados iniciais indicaram que a associação sirolimo e tacrolimo e baixa dose de
metotrexato apresentaram toxicidade tolerável e frequência baixa de DECHa27. Em
contraste aos efeitos colaterais comuns da ciclosporina e do tacrolimo, a nefrotoxicidade
é raramente encontrada com o sirolimo, embora possa potencializar a nefrotoxicidade da
ciclosporina. O sirolimo tem toxicidade gastrointestinal, incluindo elevação das enzimas
hepáticas e diarreia26–30. Também está associado com aumento da incidência da síndrome
de obstrução sinusoidal hepática quando associado à ciclofosfamida/irradiação corporal
total, bussulfano e uso concomitante do metotrexato25.

Outras toxicidades incluem

hipertrigliceridemia, leucopenia, plaquetopenia, alteração na pressão arterial, cefaleia e
náuseas31.

Precursores do Ácido Micofenólico (micofenolato de mofetila ou sódio) e
Inibidor de Calcineurina (ciclosporina ou tacrolimo)
Estudos clínicos randomizados sugerem que um precursor do ácido micofenólico
associado a um inibidor de calcineurina (ciclosporina ou tacrolimo) é tão efetivo quanto
a associação de metotrexato e inibidor de calcineurina para a prevenção de DECHa e está
associado com redução da mucosite e melhora da enxertia32,33. Esta combinação é
geralmente mais usada para os pacientes que recebem regime de condicionamento não
mieloablativo e de intensidade reduzida3. Em um estudo de fase II, o uso do micofenolato,
sem o inibidor de calcineurina (Ex. micofenolato com sirolimo) não foi efetivo para
reduzir a DECH34. Entretanto, outro estudo de fase II, após um duplo transplante de
cordão umbilical, com intensidade reduzida, mostrou que a associação do sirolimo com
o micofenolato, quando comparado à associação ciclosporina e micofenolato, foi bem
tolerada e resultou em frequências similares de DECHa II-IV e III-IV e sem diferença na
sobrevida global, sobrevida livre de doença e mortalidade não associada a recidiva35. Um
pequeno estudo de fase II comparou a ciclosporina mais micofenolato, com tacrolimo
mais micofenolato, na profilaxia da DECH após um transplante de intensidade reduzida
com cordão umbilical. Os pacientes que receberam tacrolimo mais micofenolato tiveram
uma tendência de menor incidência de DECHa II-IV sem diferença na sobrevida global,
sobrevida livre de progressão, mortalidade não associada à recidiva e recidiva36.
Estudos prospectivos de fase I/II, retrospectivos, randomizados e uma metanálise
sugeriram que a combinação do micofenolato a um inibidor de calcineurina tem eficácia
similar aos regimes com metotrexato para a prevenção da DECHa nos pacientes
submetidos a condicionamento mieloablativos 32–34,37–40.

Os efeitos colaterais são baixos. O maior efeito é a neutropenia. Efeitos colaterais no TGI
também são descritos. A dose de 15mg/kg/dose 12/12 horas é a mais comumente
empregada e a profilaxia é continuada por um a três meses, dependendo do doador 32,33,38.
Na pediatria, nos transplantes não aparentados com cordão umbilical e nos transplantes
haploidênticos a dose recomendada é de 15 mg/kg/dose 8/8 horas, no máximo 1 g VO 8/8
horas. No transplante com sangue de cordão, o MMF é iniciado no D-3 e administrado
até D+30 ou 7 dias após a pega, o que for mais tardio; no haploidêntico, MMF é
administrado até o D+3541. É muito importante a disponibilidade da formulação
intravenosa do micofenolato mofetila, pois muitos pacientes têm mucosite importante ou
vômitos que impedem a administração por via oral.

Tratamento baseado na depleção de células T
Globulina Antitimocítica
A globulina antitimocítica (ATG) pode ser adicionada nos regimes de profilaxia para os
pacientes submetidos a um TCTH com doadores não aparentados, aparentados com
irmãos idênticos e sangue periférico, haploidênticos, com condicionamento mieloablativo
ou de intensidade reduzida3,42,43. ATG é uma imunoglobulina policlonal contra os
linfócitos T humanos. O interesse na profilaxia da DECH é baseado no conceito de que a
DECH é causada por linfócitos T do doador.
Uma meta-análise da Cochrane de 2012, que investigou o uso da ATG para a profilaxia
da DECH, incluiu dados de 6 estudos randomizados com um total de 568 pacientes
submetidos a um TCTH alogênico com doadores não aparentados44. A adição do ATG
não melhorou a sobrevida global (HR 0,88; 95% CI 0,67-1,15), não aumentou a
incidência de recidiva (RR 1,13; 95% CI 0,75-1,68) e a mortalidade não associada à

recidiva (HR 0,82; 95% CI 0,55 -1,24). Os pacientes que receberam ATG tiveram menor
incidência de DECH grave (II-IV) (RR 0,68; 95% CI 0,55-0,85). A incidência de DECHc
não pode ser avaliada.
Outra meta-análise de 2017, que também avaliou a eficácia do ATG para a prevenção da
DECH, incluiu 6 estudos randomizados com um total de 845 pacientes que receberam um
TCTH alogênico com doadores aparentados, enxerto sangue periférico e não aparentados,
enxerto medula e sangue periférico43. A incidência da DECHa e DECHc foi
significativamente menor nos braços do ATG (RR 0,75 e 0,54, respectivamente). Não
houve diferença na sobrevida global, recidiva e mortalidade não associada à recidiva.
Entretanto, houve aumento na incidência da reativação dos vírus CMV e Epstein-Barr
(RR 1,25 e 1,33).
Estudos randomizados em TCTH alogênicos com doadores não aparentados sugerem que
a ATG é efetiva para diminuir a DECHa e DECHc, sem aumento da recidiva e
mortalidade não associada à recidiva que, porém, não se traduziram em aumento da
sobrevida global45–48. Entretanto, o impacto na diminuição da DECHc é importante e
contribui para melhorar a qualidade de vida dos pacientes49,50. ATG está associada com
aumento da doença linfoproliferativa pós transplante51.
Um estudo do grupo de trabalho de leucemia aguda do European Group for Blood and
Marrow Transplantation mostrou uma melhora da sobrevida livre de leucemia e
sobrevida global, nos TCTH aparentados com irmãos idênticos, sangue periférico e com
condicionamento de intensidade reduzida. A melhora da sobrevida ocorreu quando o
ATG foi associado à ciclosporina e não à associação da ciclosporina ao micofenolato ou
metotrexato. Na análise multivariada, a ausência do ATG foi o único fator associado com
um risco maior da DECHc (P=0.005), enquanto a tripla imunossupressão, sem ATG, foi
associada com aumento do risco de recidiva (P=0.003)52. Outro estudo randomizado

incluiu 168 pacientes com leucemias agudas, ATG no condicionamento mieloablativo,
enxerto proveniente do sangue periférico de doadores irmãos idênticos e profilaxia da
DECH com ciclosporina e metotrexato. Após uma mediana de acompanhamento de 24
meses, a adição do ATG diminuiu a incidência cumulativa da DECHc (32% versus 69%)
e uma maior porcentagem de pacientes descontinuaram a ciclosporina (91% versus 39%).
A DECHa, sobrevida livre de recidiva e sobrevida global em 2 anos foram similares entre
os grupos. A reativação dos vírus CMV e Epstein-Barr foram semelhantes e não houve
casos de doença linfoproliferativa pós transplante42.

Métodos experimentais
Ciclofosfamida
Um estudo prospectivo de fase I e outro retrospectivo, multicêntrico, mostraram que altas
doses de ciclofosfamida (50 mg/kg por dia nos dias 3 e 4 pós transplante), associada ao
tacrolimo e micofenolato, foi seguro e efetivo na prevenção da DECH e rejeição53,54. Estes
estudos incluíram pacientes que receberam condicionamento não mieloablativo, com
medula óssea, sem depleção de células T e com doadores aparentados não
compatíveis53,54. Outra análise retrospectiva avaliou pacientes adultos entre 50 e 75 anos
que receberam um TCTH haploidêntico, com medula óssea, condicionamento não
mieloablativo e altas doses de ciclofosfamida pós transplante. A DECHa e DECHc
ocorreu em 33% e 10%, respectivamente. A estimativa de DECHa 3/4 e a mortalidade
não associada a recidiva em 6 meses foi 3% e 8%, respectivamente55.
Estudos prospectivos de fase II e um retrospectivo também mostraram que apenas as altas
doses de ciclofosfamida (50 mg/kg por dia nos dias 3 e 4 pós transplante) reduziram a

incidência da DECHa e DECHc nos TCTH mieloablativos, com medula óssea ou sangue
periférico, de doadores aparentados e não aparentados compatíveis56–60.
Estes dados sugerem que o uso de altas doses da ciclofosfamida após um TCTH não
mieloablativo, com doadores aparentados não compatíveis, ou ablativo, com doadores
aparentados e não aparentados compatíveis, resulta numa remoção seletiva de células T
do doador aloreativas, com o efeito mais dramático na redução da incidência da DECHc.

Irradiação Linfóide Total/ATG
A associação da irradiação linfoide total e ATG seguido de TCTH alogênico, com sangue
periférico e profilaxia com ciclosporina e micofenolato, parece minimizar a DECHa sem
comprometer o efeito enxerto versus tumor. Os linfócitos T reguladores são relativamente
insensíveis à radiação61. Uma expansão deste estudo de fase II e outro multicêntrico com
as mesmas características, mostraram incidências baixas de DECHa, DECHc e
mortalidade não associada à recidiva, também sem comprometer o efeito enxerto versus
tumor62,63. Um estudo randomizado de fase II com TCTH alogênicos, não mieloablativos,
comparou a irradiação linfoide total associada a ATG com a fludarabina associada a
irradiação corporal total. Os pacientes que receberam irradiação linfoide total e ATG
tiveram incidência menor de DECHc e sobrevida global similar, mas às custas de maior
incidência de recidiva64.

Tocilizumabe

O tocilizumabe é um anticorpo anti-interleucina 6 usado no tratamento da DECH
refratária a corticoide. Um estudo de fase I/II com TCTH alogênico com doadores irmãos
idênticos, ou não aparentados idênticos, utilizou uma única dose de tocilizumabe
associada à profilaxia padrão da DECH com ciclosporina e metotrexato. A DECHa 2-4
em pele ocorreu em 10% dos pacientes e no trato gastrointestinal em 8%. Nenhum
paciente desenvolveu DECHa no fígado65.

Vorinostate
Em um estudo de fase I/II 50 pacientes submetidos a um TCTH alogênico de intensidade
reduzida com doadores aparentados compatíveis receberam como profilaxia da DECH
ácido micofenólico, tacrolimo e vorinostate. A incidência cumulativa de DECHa 2 a 4 foi
22%. As complicações não hematológicas mais frequentes foram distúrbios
hidroeletrolíticos, hiperglicemia, infecções, mucosite e aumento das enzimas hepáticas66.

Alemtuzumabe
Alemtuzumabe (anti-CD52) pode ser usado ex-vivo e in-vivo com o objetivo de depletar
os linfócitos T e prevenir a DECH. Os estudos de fase I e II mostraram uma diminuição
da DECH, baixa taxa de falha, mas também enxertia tardia 67–73.

Tratamento Auxiliar

Antibióticos
Estudos observacionais sugerem que a composição e a diversidade bacteriana intestinal
(microbioma gastrointestinal) podem ter um papel no desenvolvimento da DECH do trato
gastrointestinal baixo. A DECH gastrointestinal foi relacionada com a expansão de
algumas bactérias próinflamatórias (Ex., Enterobacteriaceae), diminuição de bactérias
anti-inflamatórias (Ex., Clostridia) e menor diversidade bacteriana global 74–79. O uso de
antibióticos com alvo para as bactérias anaeróbicas intestinais em receptores de TCTH
reduziu significativamente a gravidade da DECHa e fornece subsídio para a teoria de que
a microflora bacteriana anaeróbica intestinal tem um papel na patogênese da DECHa 74.
Um estudo randomizado com 134 pacientes que receberam TCTH, com medula óssea,
comparou ciprofloxacina com ciprofloxacina mais metronidazol durante 5 semanas pós
transplante. Entre os transplantes com irmãos idênticos, a combinação antibiótica foi
associada com incidência menor significativa de DECHa II-IV (18% versus 54% apenas
com ciprofloxacina). A incidência da DECHa não foi diferente significativamente nos
pacientes que receberam transplantes de doadores familiares parcialmente idênticos ou
não aparentados idênticos (36% versus 48%). Não houve diferença na DECHc e nem na
sobrevida em 5 anos74.

Prednisona
A prednisona é o medicamento mais efetivo para o tratamento da DECHa. Ela não é parte
do regime profilático padrão, mas poderá ser usada caso haja preocupação em relação ao
uso do metotrexato, como por exemplo em pacientes que não toleram o metotrexato ou
aqueles de alto risco para doença veno-oclusiva, quando o metotrexato é associado ao
tacrolimo e sirolimo9.

Estudos retrospectivos e outros randomizados que usaram prednisona em associação com
ciclosporina, metotrexato ou ciclofosfamida, mostraram redução da DECHa19,80–84. Uma
metanálise mostrou que a administração de corticosteróides ao regime de profilaxia da
DECH reduziu a ocorrência da DECHa leve e grave, entretanto, sem alterar a sobrevida
global, sobrevida livre de doença e recidiva85.

Profilaxia da DECHc
Vários esquemas de profilaxia, como por exemplo corticosteróides e ciclosporina, foram
usados para a prevenção da DECHc. Nenhum foi efetivo até o momento. Duas exceções
são o uso da ATG como parte do condicionamento e o rituximabe no período pós
transplante 86–93.
Um estudo randomizado incluiu pacientes submetidos a um TCTH alogênico com
doadores não aparentados compatíveis e que receberam a ciclosporina e metotrexato, com
ou sem ATG de coelho, como profilaxia da DECH46. A adição da ATG reduziu
significativamente a incidência global da DECHa e DECHc, sem aumento da recidiva,
MRT e sem comprometimento da sobrevida global. Entretanto, a ATG não reduziu
significativamente a DECHa graus III a IV ou morte nos primeiros 100 dias46. Um relato
subsequente deste estudo demonstrou uma menor incidência e gravidade da DECHc, sem
aumento do risco da recidiva47.
Estudos não randomizados avaliaram o papel do rituximabe no período pós transplante.
Um estudo de fase II utilizou o rituximabe 375 mg/m2 no dia 100, 6 meses, 9 meses e 12
meses, pós transplante, em pacientes submetidos a um TCTH não mieloablativo ou
ablativo, com sangue periférico e doadores compatíveis ou um antígeno/alelo não
compatível. A taxa da DECHc e a necessidade de tratamento com corticóide sistêmico

em 2 anos foi de 48% e 31%, respectivamente. O grupo controle mostrou resultado de
60% e 49%, respectivamente. O rituximabe também foi associado a uma menor taxa de
MRT (5% versus 19%) e melhora da sobrevida global (71% versus 56%) em 4 anos94.
Um outro estudo de fase II em pacientes que receberam condicionamento de intensidade
reduzida com doadores compatíveis, ou um antígeno/alelo não compatível, utilizou o
rituximabe 375 mg/m2 nos dias 56, 63, 70 e 77 pós transplante. A incidência acumulativa
da DECHc foi de 20% e a MRT foi de 3%95.

Esquemas de administração da profilaxia para DECH
•

TCTH alogênicos mieloablativos aparentados: metotrexato associado a um
inibidor da calcineurina (ciclosporina ou tacrolimo) mais do que outros regimes
ou, em pacientes pediátricos, utilizando medula óssea, apenas ciclosporina ou
ainda tacrolimo e mini-metotrexato. Nível de Evidência – 1B. A combinação do
micofenolato a um inibidor de calcineurina tem eficácia similar aos regimes com
metotrexato para a prevenção da DECHa nos pacientes submetidos a
condicionamento mieloablativo. Nível de Evidência – 1A. Altas doses de
ciclofosfamida (50 mg/kg por dia nos dias 3 e 4 pós transplante) reduziram a
incidência da DECHa e DECHc nos TCTH mieloablativos, com medula óssea ou
sangue periférico, de doadores aparentados e não aparentados compatíveis – Nível
de Evidência – 2B

•

TCTH alogênicos de intensidade reduzida ou não mieloablativos aparentados:
ácido micofenólico associado a um inibidor da calcineurina (ciclosporina ou
tacrolimo) para maximizar a enxertia. Nível de Evidência – 1B. Em TCTH
aparentados com sangue periférico e com condicionamento de intensidade

reduzida, o ATG pode ser associado à ciclosporina ao invés da associação da
ciclosporina e ácido micofenólico ou Metotrexato. Nível de Evidência – 2B .
•

TCTH alogênicos com doadores não aparentados, aparentados com irmãos
idênticos e sangue periférico, haploidênticos e com condicionamento
mieloablativo ou de intensidade reduzida: adicionar a ATG. Nível de Evidência –
1A

•

TCTH haploidênticos: ciclofosfamida em altas doses associada a inibidor de
calcineurina (ciclosporina ou tacrolimo) e ácido micofenólico. Nível de Evidência
– 2B

•

TCTH com cordão umbilical: A profilaxia recomendada é ciclosporina/tacrolimo
associada ao ácido micofenólico. Nível de Evidência – 1ª

Recomendação para a profilaxia DECH: condicionamento mieloablativo3
•

A profilaxia padrão é ciclosporina associada ao metotrexato com a opção de
somente ciclosporina em crianças com doenças malignas recebendo medula óssea
aparentada. Tacrolimo e metotrexato são equivalentes. Nível de Evidência 1B.

•

ATG reduz a DECHc e melhora a qualidade de vida nos TCTH não aparentados.
Deve ser incluída nos TCTH não aparentados. Nível de Evidência 1A.

Ciclosporina

•

A dose inicial é de 3 mg/kg/dia EV que deve ser iniciada no dia que precede a

infusão do enxerto (dia -1).
•

A ciclosporina deve ser administrada em infusão endovenosa, padrão de 1 hora,

em duas doses diárias, OU, em infusão contínua em 24h em adultos e crianças.
•

Assim que possível, deve-se alterar a forma de administração para a via oral.

•

A primeira dose oral deve ser o dobro da dose endovenosa, dividida em duas
administrações com intervalo de 12h; A dose é ajustada de acordo com a
concentração sérica de ciclosporina ou toxicidade (insuficiência renal,
microangiopatia, problemas neurológicos).

•

A concentração alvo da ciclosporina nos adultos é de 200 a 300 mcg/L durante as
primeiras 3 - 4 semanas e após, 100 a 200 mcg/L. Nas crianças com doenças
malignas, 80 a 130 mcg/L. Deve ser mantida até 3 meses após o transplante, se
não houver DECH ou toxicidade.

•

Crianças metabolizam muito mais rapidamente os inibidores de calcineurina e
necessitam, proporcionalmente, de doses maiores para atingir um mesmo nível
sérico.

•

Para evitar resultado falsamente elevado, a concentração sérica da ciclosporina
deve ser medida em sangue total 12 horas após a última dose. A coleta para não
deve ser feita pelo mesmo acesso utilizado para administração do medicamento.

•

A duração da profilaxia com a ciclosporina é de 6 meses, na ausência da DECH e
toxicidade.

•

Existem medicamentos que interagem muito frequentemente com a ciclosporina,
principalmente os antifúngicos azólicos, podendo levar a toxicidade grave.

Pacientes que iniciam uso de voriconazol devem ter a dose de inibidor de
calcineurina diminuída pela metade.
•

A ciclosporina começa a ser reduzida a partir do terceiro mês, caso não haja
DECH. Não haverá redução enquanto houver sinais de DECHa ou DECHc.
Períodos maiores de profilaxia poderão ser utilizados em doenças benignas, como
por exemplo, a anemia aplástica grave.

Tacrolimo
•

Dose inicial de 0,03 mg/kg/dia em infusão endovenosa contínua em 24h.

•

A administração é iniciada no dia que precede a infusão do enxerto (dia -1).

•

A administração é mudada para via oral quando possível.

•

A primeira dose oral é 4 vezes a dose endovenosa, administrada em duas doses
diárias (0,06 mg/kg 12/12h).

•

A dose é ajustada de acordo com a concentração no sangue total ou toxicidade
(insuficiência renal, microangiopatia, problemas neurológicos).

•

A concentração alvo do tacrolimo é de 5-15 ng/mL até 3 meses pós transplante,
se não houver DECH ou toxicidade.

•

A duração da profilaxia com o tacrolimo é de 6 meses, na ausência da DECH e
toxicidade.

•

O tacrolimo começa a ser reduzido a partir do terceiro mês, caso não haja DECH
e toxicidade. Não haverá redução enquanto houver sinais de DECHa ou DECHc.

Períodos maiores de profilaxia poderão ser utilizados em doenças benignas, como
por exemplo, a anemia aplástica grave.

Metotrexato
•

A dose inicial é 15 mg/m2 no dia +1. Em crianças com doenças malignas
recebendo TCTH de sangue periférico ou não aparentado, 10 mg/m2 associado à
ciclosporina ou 5 mg/m2 D+1, D+3, D+6, quando associado ao tacrolimo no
tratamento de leucemias de alto risco.

•

As doses adicionais de 10 mg/m2 são dadas nos dias +3, +6 e +11. A dose do dia
+11 é omitida em crianças com doenças malignas e caso ocorra qualquer
toxicidade WHO maior ou igual a II.

•

A infusão é endovenosa em bolus.

•

Não deve ser feita adaptação de dose, com exceção da omissão do dia + 11, caso
necessário.

•

O Leucovorin pode ser associado 24h após cada dose de metotrexato. A dose é de
15 mg a cada 6h x 3 no dia +1, a mesma dose x 4 a cada 6h nos dias +4, +7 e +12.

•

Pode ser administrado por via oral e no caso de mucosite grave, EV.

Globulina antitimocítica (ATG) (coelho)
•

ATG - Fresenius ou Timoglobulina.

•

A dose total de ATG é de 30 mg/kg e da Timoglobulina de 6-7,5 mg/kg.

•

A globulina antitimocítica é administrada antes da infusão do enxerto.

Recomendação para a profilaxia DECH: condicionamento não mieloablativo ou de
intensidade reduzida3
•

A profilaxia padrão é ciclosporina/ tacrolimo associada ao ácido micofenólico.
Nível de Evidência 1A. Nos TCTH aparentados com sangue periférico e com
condicionamento de intensidade reduzida, o ATG pode ser associado à
ciclosporina ao invés da associação da ciclosporina e ácido micofenólico ou
Metotrexato. Nível de Evidência – 2B.

•

A ATG mostrou redução da DECHc e melhora da qualidade de vida nos
transplantes com doadores não aparentados. Assim, a ATG deve ser incluída nos
TCTH não aparentados. Nível de Evidência - 1A.

Ciclosporina
•

A profilaxia pode ser dada tanto EV ou por via oral, dependendo da intensidade
do condicionamento. Se for usada EV, a recomendação da dose inicial é a mesma
utilizada nos transplantes com condicionamento mieloablativo.

•

A dose oral inicial é de 12 mg/kg/dia.

•

Iniciar no dia -1.

•

A dose diária é dividida em duas doses com intervalo de 12h.

•

As doses são adaptadas de acordo com a concentração da ciclosporina no sangue
total, toxicidade (insuficiência renal, microangiopatia ou problemas neurológicos)
ou diminuição do quimerismo.

•

A concentração alvo é de 200 a 300 microgramas/L nas primeiras 3-4 semanas e
então 100 a 200 microgramas/L até 3 meses (caso não haja DECH, toxicidade ou
diminuição do quimerismo).

•

A concentração da ciclosporina é medida em sangue total 12 horas após a última
dose.

•

A duração da profilaxia é de 6 meses, caso não haja DECH. Caso ocorra recidiva
ou progressão da doença de base a redução da dose profilática deve ser feita mais
precocemente.

•

A redução da dose é iniciada a partir do terceiro mês, caso não haja sinais da
DECH. Não é feito a redução na presença de DECHa ou DECHc.

Tacrolimo
•

A profilaxia pode ser dada tanto EV ou por via oral, dependendo da intensidade
do condicionamento. Se for usada EV, a recomendação da dose inicial é a mesma
utilizada nos transplantes com condicionamento mieloablativo.

•

A administração é iniciada no dia que precede a infusão do enxerto (dia -1).

•

A primeira dose oral é 4 vezes a dose endovenosa, administrada em duas doses
diárias (0,06 mg/kg 12/12h).

•

A dose é ajustada de acordo com a concentração no sangue total ou toxicidade
(insuficiência renal, microangiopatia, problemas neurológicos).

•

A concentração alvo do tacrolimo é de 5-15 ng/mL até 3 meses, se não houver
DECH ou toxicidade.

•

A duração da profilaxia é de 6 meses, caso não haja DECH. Caso ocorra recidiva
ou progressão da doença de base a redução da dose profilática deve ser feita mais
precocemente.

•

A redução da dose é iniciada a partir do terceiro mês, caso não haja sinais da
DECH. Não é feito a redução na presença de DECHa ou DECHc.

Micofenolato de mofetila/ Micofenolato de sódio
•

A dose de micofenolato de mofetila é de 30-45 mg/kg/dia, via oral, dividida em 2
doses. A eficácia e a segurança são similares entre as doses de 1.000 mg, 2 vezes
ao dia, de micofenolato de mofetila e de 720 mg, 2 vezes ao dia, de
micofenolato de sódio.

•

A administração é iniciada no dia +1.

•

A dose ser adaptada de acordo com a toxicidade.

•

A duração da profilaxia com o ácido micofenólico é de um mês nos transplantes
aparentados, 3 meses nos não aparentados ou com incompatibilidades.

•

Em caso de recidiva ou progressão a redução da dose profilática deve ser feita
mais precocemente.

Globulina antitimocítica (ATG) (coelho)
•

ATG ou Timoglobulina;

•

A dose total de ATG é de 30 mg/kg e da Timoglobulina de 6-7.5 mg/kg.

•

A globulina antitimocítica é administrada antes da infusão do enxerto.

Recomendação para a profilaxia DECH: sangue de cordão umbilical3
•

A profilaxia recomendada é ciclosporina/tacrolimo associada ao ácido
micofenólico, com dose e duração como descrita acima para os transplantes com
condicionamento de intensidade reduzida ou não mieloablativo. Nível de
Evidência 1A.

•

Na pediatria, nos transplantes não aparentados, a dose recomendada de
micofenolato de mofetila é de 15 mg/kg/dose 8/8 horas, no máximo 1 g VO 8/8
horas. O micofenolato de mofetila é iniciado no D-3 e administrado até D+30 ou
7 dias após a pega, o que for mais tardio.

Recomendação para a profilaxia DECH: TCTH haploidênticos53,54
Ciclofosfamida
•

50 mg/kg por dia, intravenoso em 2 horas, nos dias 3 e 4 pós transplante (primeira
dose entre 60 e 72 horas após a infusão das células-tronco hematopoiéticas)
associada ciclosporina/tacrolimo e ácido micofenólico. Nível de Evidência – 2B;

•

Hidratação vigorosa pré-ciclofosfamida até 24 horas após e mesna devem ser
administrados para a prevenção de cistite hemorrágica. A dose de mesna é de 100160% da dose de ciclofosfamida, em infusão contínua por 24 horas ou dividida
pré-ciclofosfamida, 4, 8 e 12 horas após.

•

Evitar medicamentos imunossupressores entre a infusão da célula tronco e o
término da ciclofosfamida pós transplante (dia 1 ao dia +5) – pode comprometer
a eficácia da ciclofosfamida96,97.

•

Não utilizar dexametasona para náusea ou vômitos96,97.

•

Não utilizar hidrocortisona para febre (comum devido a aloreatividade durante
este período)96,97.

•

Não iniciar a profilaxia da DECH (tacrolimo/ciclosporina, micofenolato de
mofetila/ micofenolato de sódio) até o dia +596,97.

Ciclosporina
•

Dose inicial de ciclosporina 3 mg/kg/dia EV no dia +5. A ciclosporina pode ser
realizada em infusão contínua principalmente em protocolos pediátricos. A dose
oral é de 12 mg/kg/dia;

•

A dose é ajustada de acordo com a concentração no sangue total ou toxicidade
(insuficiência renal, microangiopatia, problemas neurológicos);

•

A concentração alvo da ciclosporina é de 200 a 300 microgramas/L durante as
primeiras 3 - 4 semanas, e de 100 a 200 microgramas/L após, se não houver DECH
ou toxicidade

•

A concentração da ciclosporina é medida em sangue total 12 horas após a última
dose

•

Início da retirada da ciclosporina no dia +180, na ausência da DECH.

Tacrolimo
•

Dose inicial de 0,03 mg/kg/dia em infusão endovenosa contínua em 24h;

•

A administração é iniciada no dia +5;

•

A administração é mudada para via oral quando possível;

•

A primeira dose oral é 4 vezes a dose endovenosa, administrada em duas doses
diárias (0,06 mg/kg 12/12h);

•

A dose é ajustada de acordo com a concentração no sangue total ou toxicidade
(insuficiência renal, microangiopatia, problemas neurológicos);

•

A concentração alvo do tacrolimo é de 5-15 ng/mL, se não houver DECH ou
toxicidade;

•

Início da retirada no dia + 180, na ausência da DECH.

Micofenolato de mofetila/ Micofenolato de sódio
•

A dose de micofenolato de mofetila é de 45 mg/kg/dia, via oral, ou endovenosa,
dividida em 3 doses. A eficácia e a segurança são similares para doses de 1.000
mg, 2 vezes ao dia, de micofenolato de mofetila e de 720 mg, 2 vezes ao dia, de
micofenolato de sódio. A dose máxima preconizada é de 1 g 8/8 horas;

•

A administração é iniciada no dia +5 e retirada no dia + 35;

•

A dose ser adaptada de acordo com a toxicidade.

Nome

Dose

MA: 3mg/Kg EV em duas
doses diárias. Dose oral é
o dobro da EV em duas
doses diárias

Ciclosporina

NMA: 12/mg/Kg VO

Nível Sérico
200 a 300 ng/ml durante as
primeiras 3 - 4 semanas; 100 a
200 ng/ml até 3 meses após o
transplante
Nível sérico recomendado em
Pediatria para medula óssea de
doador HLA idêntico e doenças
malignas 80-130 ng/ml

Toxicidade
Renal: aumento da Cr, diminuição do magnésio
TGI:náusea, vômitos, aumento da bilirrubina sérica ou
transaminases, pancreatite
Neurológico: tremor, parestesias, alterações visuais,
cefaleia, convulsões, ansiedade, desorientação,
depressão
Vascular: hipertensão, síndrome hemolítica-urêmica,
tromboembolismo
Outras: hiperglicemia, hipertricose, rash, hipertrofia
gengival, ginecomastia

Tacrolimo

0,03 mg/Kg EV contínuo
em 24h
0,06 mg/Kg VO 12/12h

Metotrexato

Dia +1: 15 mg/m2
Dia +3, +6, +11: 10 mg
/m2
Doses recomendadas em
Pediatria com medula
óssea de doador HLA
idêntico
e
doenças
malignas são de 0 a 5
mg/m2, omitindo sempre a
dose no Dia +11

Micofenolato
mofetila

de

30-45mg/kg dividido em 2
ou 3 doses, crianças,
cordão e haploidêntico 15
mg/kg/dose 8/8 horas,
dose máxima 1 g 8/8 horas

GI: vômitos e diarreia
Hematológica: neutropenia, anemia

Micofenolato
sódio

de

720 mg, 2 vezes ao dia, é
semelhante a 1.000 mg, 2

Os efeitos adversos são similares aos do micofenolato
de mofetila, porém com menos efeitos adversos
gastrointestinais

5-15 ng/ml

Semelhante à ciclosporina

A dose do dia +11 deve ser
omitida ou reduzida, caso haja
qualquer toxicidade ≥ a grau II
TGI; Dose reduzida em pacientes
com
hiperbilirrubinemia,
mucosite grave ou insuficiência
renal; ascite e derrame pleural
facilita o acúmulo de altos níveis
de metotrexato com eliminação
prolongada e toxicidade tardia
grave,
principalmente
na
presença de comprometimento da
função renal

Nome

Dose
vezes
ao
dia,
de
micofenolato de mofetila

Globulina
Antitimocítica

Dose total de 6-7,5 mg/kg,
antes da infusão do
enxerto

Sirolimo

Dose de ataque de 12 mg
VO, seguida de dose
diária de 4 mg VO

Ciclofosfamida

50 mg/kg por dia nos dias
+3 e +4 pós transplante
acompanhado de hiperhidratação vigorosa e
MESNA

Nível Sérico

5-10 ng/ml

Toxicidade

Febre, calafrios, hipotensão, taquicardia, vômitos,
dispneia e doença do soro. Pré medicar com
corticóide,
anti-histamínico
e
antipiréticos.
Administração lenta em 6 a 12 horas com filtro
0,22mícron. Arredondar dose para apresentação frascos 25 mg.
Hematológica: neutropenia, plaquetopenia
Metabólica: hiperlipidemia
Vascular: síndrome hemolítica-urêmica; síndrome da
obstrução sinusoidal hepática
Cistite hemorrágica,
diarreia

cardiomiopatia,
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