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Diretrizes para o diagnóstico, profilaxia e tratamento de doença do
enxerto contra hospedeiro aguda

INTRODUÇÃO

O transplante alogênico de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) é
utilizado como terapia curativa para um grande número de doenças
hematológicas ou não, de natureza maligna ou benigna. Nas doenças malignas,
o sistema imunológico do doador reconhece células tumorais residuais como
“estranhas” do ponto de vista imune e é capaz de erradicá-las do organismo,
configurando o que se descreve como “efeito enxerto versus tumor” (EVT).1
Dessa forma, o TCTH é considerado uma forma eficaz de imunoterapia no
tratamento das neoplasias humanas. Mais de 20.000 TCTH são realizados
anualmente em diversos centros mundiais, primariamente para tratamento das
neoplasias hematológicas. Modificações nos esquemas de terapêutica e de
tratamento de suporte implementados nas décadas passadas foram capazes de
reduzir a mortalidade pós-transplante não relacionada à recaída da doença
maligna (TRM).2 Essas abordagens aumentaram significativamente a sobrevida
global pós-TCTH. Paralelamente, a prática clínica do TCTH evoluiu de um
contexto em que eram utilizados principalmente doadores HLA idênticos e
aparentados com esquemas citorredutores mieloablativos, predominante 20
anos atrás, para um cenário atual bem mais complexo e diversificado. A
introdução de fontes alternativas de células progenitoras como sangue periférico,
cordão umbilical, doadores haploidênticos e regimes de condicionamento de
toxicidade reduzida (não mieloablativos) contribuíram para essa mudança.
Apesar desse novo cenário, a presença do efeito EVT permanece como
um fator determinante para a erradicação da doença maligna e maior sobrevida
livre de recaída a longo prazo. Infelizmente, parte das células imunocompetentes
do doador, responsáveis pelo EVT, também reconhecem como “estranhas”
células dos diferentes sistemas orgânicos e tecidos do receptor (exemplo: pele,
fígado), gerando desordens multissistêmicas denominadas como doença do
enxerto contra o hospedeiro aguda e crônica (DECHa e DECHc). Ambas
manifestações representam atualmente umas das principais barreiras para a
utilização mais eficiente e bem-sucedida dessa modalidade de terapia celular e
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contribuem significativamente para a mortalidade relacionada ao TCTH. Apesar
do uso profilático de drogas imunossupressoras, aproximadamente 50% dos
receptores de TCTH desenvolvem DECH com variados graus de severidade e
mortalidade, que pode atingir 20% dos pacientes transplantados.3 Recentemente
foi publicada uma comparação entre os principais desfechos e resultados do
TCTH em diferentes períodos de tempo (1993-1997 e 2003-2007).4
Considerando todas as indicações para transplante, 70% dos pacientes da
coorte mais recente evoluíram com a forma mais grave de DECHa (grau II-IV)
em comparação com 77% no primeiro grupo, o que expressa a alta incidência
dessa complicação sem melhora significativa nas últimas décadas. Os dados
publicados quanto à incidência e gravidade da DECHc são mais heterogêneos,
mas estima-se que até 60% a 80% dos sobreviventes a longo prazo do TCTH
apresentem algum grau de atividade da doença, com indicação de terapia
imunossupressora por longos períodos pós-transplante.5
Até o presente momento, não é possível dissociar na pratica clínica (in
vivo) ambos efeitos do enxerto (EVT e DECH) e qualquer estratégia utilizada
para diminuir o impacto da DECH na morbimortalidade pós-TCTH também
deverá considerar um possível aumento no risco de recidiva do câncer. Além
disso, essas estratégias podem diminuir, no hospedeiro, a geração de uma
resposta

mais

eficiente

às

infecções

oportunísticas.6,7

As

principais

subpopulações celulares responsáveis por ambos efeitos são os linfócitos T,
sendo a utilização de anticorpos policlonais anti-T (por exemplo: globulina
antitimocítica) uma abordagem tradicional na profilaxia da DECH. Apesar de sua
utilização se correlacionar com menor incidência da complicação imune, foi
observada melhora na sobrevida global.8 Portanto, apesar dos conhecimentos
adquiridos recentemente sobre a fisiopatogenia da DECH e EVT, advindos de
modelos murinos9 e estudos em seres humanos, a DECH, especialmente na
forma crônica, ainda permanece um alto preço a ser pago pela cura da
malignidade.
As manifestações clínicas da DECHa costumam ser um eritema
micropapuloso cutâneo característico, náusea persistente e/ou vômitos
frequentes, dor abdominal em cólica com diarreia e alterações laboratoriais
colestáticas (níveis séricos elevados de bilirrubina). Esse quadro contrasta com
o espectro de manifestações da DECHc, que também incluem a pele, mas num
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aspecto semelhante ao líquen plano ou comprometendo as camadas cutâneas
mais profundas, como na esclerodermia de novo. As mucosas orais, oculares e
do trato genital tornam-se ressecadas, podendo até evoluir com úlceras e
também acometendo o trato gastrointestinal (esclerose esofagiana). Essa
síndrome assemelha-se às doenças do colágeno e autoimunes na sua
apresentação.
A divisão da DECH em aguda e crônica foi classicamente feita com base
em critérios unicamente temporais, antes ou depois do D+100 pós-TCTH.10 No
entanto, essa divisão foi revista recentemente, valorizando o quadro clínico em
detrimento ao momento do seu surgimento, como será descrito nos tópicos
posteriores.

Doença do enxerto contra o hospedeiro aguda

Conforme descrito acima, em 2005, foi publicado um documento de
consenso do NIH (National Institutes of Health) cujo objetivo foi abordar diversos
aspectos do diagnóstico, classificação e tratamento da DECHc, entre outros
aspectos.11 Dessa maneira, foi possível estabelecer distinções claras que
separavam essas duas entidades a partir da melhor caracterização da DECHc.
A classificação original da DECHa foi publicada inicialmente em 1974 e utilizava
apenas o critério temporal. A partir de 2005, os pacientes que apresentavam a
síndrome clínica antes do D+100 foram considerados como portadores de
“DECH aguda clássica” e, se surgisse depois do D+100, geralmente após
redução da imunossupressão, era classificada como “DECHa tardia, persistente
ou recorrente”.

Epidemiologia e fatores de risco

Numerosos estudos identificaram os seguintes fatores de risco para maior
incidência de DECHa.12-14
- disparidade na compatibilidade HLA entre doador e paciente (HLA
mismatch ou doador não aparentado);
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- doador e paciente de sexos diferentes (especialmente doadora feminina
para receptor masculino);
- intensidade do regime de condicionamento;
- regime profilático utilizado;
- fonte de células progenitoras (sangue periférico ou medula > cordão).

A incidência e a severidade da DECHa também parecem aumentar com
maior índice de comorbidades pré-TCTH.15 No entanto, estimativas fidedignas
de sua incidência são dificultadas pela variabilidade no seu diagnóstico e graus
de severidade nas diferentes coortes publicadas. A incidência pode variar de 9%
a 50% em receptores de enxertos aparentados HLA-idênticos. Uma análise feita
pelo Center for International Blood and Marrow Transplant Research (CIBMTR)
publicada em 2012 avaliou uma coorte de 5.561 pacientes, 3.191 receptores de
enxertos HLA-idênticos aparentados e 2.370 de doadores não aparentados.
Após seguimento de 40 meses, a incidência de formas mais graves de DECHa
foi observada respectivamente em 39% e 59% dos pacientes. Foi observado
também que os receptores de condicionamentos sem irradiação corporal total
(TBI, de total body irradiation), com menor disparidade HLA e uso de cordão
evoluíam com menos DECHa. Enquanto os regimes de condicionamento
usualmente são inerentes à doença de base, a escolha da fonte dos progenitores
(medula óssea, MO, sangue periférico, SP, ou de cordão) pode minimizar a
ocorrência das formas graves da DECHa16.

Diagnóstico e apresentação clínica

A DECHa ocorre classicamente no período imediato pós-transplante,
paralelamente à elevação das contagens leucocitárias pós-aplasia (“pega”).
Alguns médicos utilizam o termo “DECH hiperaguda ou de início precoce” para
descrever os sintomas da doença que se apresenta até o D+14.
A pele, trato gastrointestinal e fígado são os principais órgãos-alvo
afetados na DECHa. O primeiro órgão acometido usualmente é a pele, na forma
de um eritema máculo-papuloso nas regiões da nuca, bochechas, orelhas,
ombros (extremidade cefálica), palmas das mãos e plantas dos pés. Pode se
disseminar por toda superfície corpórea (SC), tornando-se confluente e, por
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vezes, pruriginoso. Na forma severa, assemelha-se à síndrome de StevensJohnson, com lesões bolhosas secundárias a necrose da epiderme.
O grau de envolvimento cutâneo é quantificado pela extensão e
severidade das lesões como descrito a seguir:
- Estágio 1: eritema maculopapuloso acometendo < 25% da SC;
- Estágio 2: eritema maculopapuloso entre 25 e 50% da SC;
- Eritrodermia generalizada
- Eritrodermia generalizada com formação de vesículas e bolhas.
Com relação ao trato gastrointestinal, observa-se frequentemente
acometimento das porções superior e inferior. A apresentação clínica varia de
náuseas, vômitos e anorexia até diarreia e dor abdominal. O diagnóstico pode
ser confirmado por exame histopatológico obtido através de endoscopia
digestiva alta, biópsia retal ou colonoscopia. Os resultados de diversos estudos,
em especial uma coorte prospectiva recente, sugerem que a maioria dos
diagnósticos de DECHa do trato gastrointestinal (TGI) pode ser feita através das
biópsias de reto.17 Cabe ressaltar que uma biópsia retal negativa não afasta
DECHa, necessitando de endoscopias posteriores para firmar o diagnóstico e
diferenciar de outras patologias comuns no pós-TCTH imediato, como infecções,
por exemplo.
O grau de envolvimento gastrointestinal é quantificado pela severidade da
diarreia como descrito a seguir:
- Estágio 1: Diarreia de 500 ml a 1.000 ml/24 h;
- Estágio 2: Diarreia de 1.000 a 1.500 ml/24 h;
- Estágio 3: Diarreia de 1.500 a 2.000 ml/24 h;
- Estágio 4: Diarreia > 2.000 ml ou dor abdominal ou íleo paralítico.

O acometimento do trato gastrointestinal inferior é geralmente severo,
com diarreia acompanhada ou não de hematoquezia e cólicas abdominais. O
volume diarreico pode ser superior a 10 litros/24 h, de padrão aquoso, com
progressão frequente para sanguinolento.

A necessidade de

suporte

hidroeletrolítico com transfusão de hemocomponentes é comum, cursando
também com instabilidade hemodinâmica e uso de opiáceos para controle da
dor, o que geralmente piora a motilidade intestinal.10,18 Como a diarreia é um
sintoma frequente no pós-TCTH imediato, causada por toxicidade orgânica pelo
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condicionamento ou pelo uso de antibióticos de amplo espectro, o exame
histopatológico é uma ferramenta diagnostica bastante útil, além da pesquisa
para toxinas bacterianas (exemplo: Clostridium difficile). Na histopatologia
também é possível afastar a concomitância de infecção pelo citomegalovírus que
não necessariamente causa positivação da antigenemia. Essa infecção pode
mimetizar o quadro clínico e histológico da DECHa no intestino, requerendo
pesquisa direta de replicação viral no material da biópsia.
O acometimento da porção superior do TGI também deve ser diferenciado
de infecção pelo vírus herpes simplex, esofagite por Candida, gastrite, úlcera
péptica e toxicidade secundária ao condicionamento, corroborando aqui também
o papel da endoscopia para diagnóstico diferencial. O paciente pode evoluir com
dispepsia e intolerância alimentar, além das náuseas e vômitos. Essa forma de
DECHa parece ser mais sensível à terapia imunossupressiva. No entanto, os
casos não responsivos evoluem frequentemente para DECHa de TGI baixo, o
que sugere um caráter progressivo na etiopatogenia dessa doença.
A lesão hepática pela DECHa usualmente ocorre em pacientes com sinais
de DECHa cutânea e/ou de trato gastrointestinal. Raramente, o fígado é afetado,
de forma moderada ou severa sem acometimento dos outros órgãos. Há
alteração nas provas de função hepática (PFH), com elevação da bilirrubina total
(forma conjugada predominante) e da fosfatase alcalina. O quadro pode evoluir
com hepatomegalia dolorosa, retenção hídrica e prurido. Coagulopatia ocorre,
menos frequentemente. Essas anormalidades na PFH refletem a destruição dos
canalículos biliares, levando a colestase. Porém, essas alterações laboratoriais
são inespecíficas, devendo ser diferenciadas de outras desordens, como
síndrome de obstrução sinusoidal (SOS), hepatopatias virais, toxicidade das
drogas utilizadas no condicionamento ou na profilaxia da DECH (ciclosporina,
metotrexato). Ainda que a presença do eritema cutâneo concomitante sugira
evidência de DECHa hepática, a biópsia também tem papel importante, mas
geralmente não é factível pela frequente plaquetopenia, com risco de
sangramento agudo. Quando disponível, a biópsia hepática trans-jugular pode
ser de grande ajuda, pelos achados histológicos característicos.19
Segue abaixo a graduação da DECHa hepática, baseada na bilirrubina
sérica:
- Estágio 1: bilirrubina 2-3 mg/dl;
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- Estágio 2: bilirrubina 3-6 mg/dl;
- Estágio 3: bilirrubina 6-15 mg/dl;
- Estágio 4: bilirrubina > 15 mg/dl.
Apesar de bem menos frequentes, outros órgãos/sistemas orgânicos
podem ser acometidos na DECHa. A liberação de citocinas e quimiocinas
características dessa doença podem comprometer diretamente o sistema
hematopoiético, resultando em citopenias (principalmente plaquetopenia), atrofia
tímica e hipogamaglobulinemia (imunoglobulina A, IgA, > IgG, imunoglobulina
G).20 Os olhos podem se apresentar com hemorragia conjuntival, fotofobia e
lagoftalmo. As glomerulonefrites também são descritas, apesar de quadros
típicos de síndrome nefrótica serem mais comuns no contexto da DECHc.
Em modelos murinos, estudos da década de 80 já evidenciavam uma
lesão direta dos tecidos linfoides do doador pela DECHa. Apesar de
aparentemente menos expressivo clinicamente em seres humanos, esse
impacto pode ser inferido na geração de resposta imune menos efetiva à vacina
da pólio, por exemplo, em pacientes acometidos pela DECH.21,22

Estadiamento e classificação da DECHa

O primeiro sistema de estadiamento da DECHa foi publicado em 1974 por
Glucksberg e cols.10 Cada órgão era avaliado separadamente de acordo com o
estágio de acometimento clínico/laboratorial, e os dados resultantes forneciam
uma graduação global da DECH (Quadro 1 e 2). Cabe ressaltar que o Quadro
2 acrescenta informações sobre o status de performance clínica/funcional não
presentes originalmente, mas que foram acrescidos à escala proposta por
Glucksberg após várias reuniões de consenso e workshops da década de
1990.23,24 No entanto, esse dado adicional não pareceu acrescentar
modificações quanto ao prognóstico, além de usar um critério subjetivo e sujeito
a variáveis interobservador. Dessa forma, a classificação de 1974 segue em uso
regular pela maioria dos centros mundiais, sendo um bom preditor de sobrevida
global.
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Quadro 1. Estadiamento da doença do enxerto contra hospedeiro aguda
(DECHa) por órgão

Considerações pediátricas: este quadro de estadiamento foi revisto pelo Mount Sinai Acute
GVHD International Consortium, que quantificou os estágios de DECHa intestinal em crianças
pelo número de episódios de diarreia, facilitando a graduação 25

Quadro 2. Graduação global da doença do enxerto contra hospedeiro aguda
(DECHa)

A graduação inicial da DECHa é importante para avaliar resposta à
profilaxia ou tratamento, além de se correlacionar à sobrevida global pósTCTH.26 O efeito benéfico da DECHa na sobrevida global seria expresso por
uma menor taxa de recaída da malignidade (EVT), porém não se observa
correlação direta entre a magnitude dos dois eventos e a mortalidade aumenta
pelas lesões orgânicas secundárias à DECHa e infecções oportunistas.
Pacientes que evoluem com as formas moderada ou grave da doença (graus IIIV global) apresentam uma taxa de mortalidade significativamente maior que
aqueles com forma leve. As formas moderadas e graves ocorrem
aproximadamente em 40% de todos os TCTH alogênicos e, sem profilaxia,
efetiva tornam-se uma grave complicação especialmente ao se utilizarem
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doadores não aparentados ou familiares HLA não idênticos (exemplo: TCTH
haploidêntico).27,28
Alguns grupos, como o Fred Hutchinson Cancer Research Center
(FHCRC), têm utilizado uma subclassificação da DECHa global moderada (grau
II) em 2 apresentações distintas (IIa e IIb) com base em diferentes aspectos
clínico-laboratoriais.29 O subtipo IIa, considerado menos agressivo, é composto
pelas seguintes manifestações:
a) eritema maculopapuloso cutâneo, atingindo < 50% da SC, sem
progressão rápida nas primeiras 6-24 h de evolução;
b) anorexia, náuseas, vômitos ou diarreia < 1.000 ml/24 h (estágio 1 + de
TGI) e ausência de alterações hepáticas ou no máximo estagio 1+.
O subtipo IIb apresenta um quadro clínico mais severo, apresentando
qualquer um dos achados a seguir: eritema maculopapuloso cutâneo, em ≥ 50%
SC ou de rápida evolução, e/ou níveis mais elevados de bilirrubina sérica com
diarreia também presente. Apesar de essa dicotomia da DECHa grau II ser o
racional para terapias diferenciadas, como se verá a seguir, ainda necessita ser
validada prospectivamente, com utilização ainda restrita até o momento.
A classificação da DECHa nas formas clássica e tardia/recorrente,
conforme a proposta do consenso do NIH de 200511, permaneceu inalterada pelo
consenso de 2014.30 A DECHa inclui a (1) DECHa clássica (eritema, lesões
maculopapulosas, náusea, vômitos, anorexia, diarreia, íleo paralítico ou doença
hepática colestática) que ocorre antes dos 100 dias após o TCTH ou após a
infusão de linfócitos do doador, sem sinais diagnósticos ou distintos de DECHc;
(2) DECHa tardia, persistente ou recorrente: apresenta alterações da DECHa
clássica, mas sem sinais diagnósticos ou distintos de DECHc e ocorre após os
100 dias do TCTH ou da infusão de linfócitos do doador (frequente após
diminuição ou retirada da imunossupressão). Cabe ressaltar o significado clínico
da DECHc de sobreposição, nas quais as características da DECHa e crônica
aparecem

concomitantemente.

A

subcategoria

sobreposição

pode

ser

transitória, depende frequentemente do grau da imunossupressão e está sujeita
a alterações durante a evolução da doença. Essa apresentação clínica está
correlacionada a um pior prognóstico e tem impacto adverso na sobrevida
global.31
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Profilaxia da DECHa

A DECHa é uma causa importante de morbidade e mortalidade após o
TCTH alogênico. A DECHa moderada (grau II) ou grave (grau III) está associada
a aumento da morbidade e, por sua vez, a manifestação grave, com a diminuição
da sobrevida. Outro ponto de destaque é a possibilidade de não resposta ao
tratamento da DECH no momento da sua apresentação. São estes os motivos
que justificam a profilaxia. 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 transplante.32
A profilaxia da DECHa tem como foco principal a imunossupressão das
células do doador. 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 paciente33

Profilaxia baseada 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 têm
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 à
nefrotoxicidade, outros medicamentos nefrotóxicos devem ser evitados. Caso
ocorra, medicamentos alternativos podem ser utilizados (exemplos: sirolimo,
ácido micofenólico)34-36

Ciclosporina e metotrexato

Os estudos clínicos randomizados demonstraram vantagem na sobrevida
dos pacientes que receberam a combinação de ciclosporina e metotrexato,
comparada com qualquer uma das drogas isoladas. O metotrexato é utilizado
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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 regime de condicionamento
mieloablativo.33,37-41
A ciclosporina é administrada a partir do dia -2 ou -1 do condicionamento.
Nas primeiras semanas, é geralmente administrada via endovenosa, pois neste
período, a absorção oral da ciclosporina pode ser errática, devido a mucosite e
lesões do trato gastrointestinal. A ciclosporina deve atingir uma concentração
terapêutica alvo, que varia de acordo com o tempo após o transplante. Uma
concentração de 200 a 300 mcg/L é usada 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 se inicia a redução, com
suspensão no final do sexto mês, nos transplantes com doadores irmãos
idênticos.42 Nos transplantes com doadores irmãos não compatíveis, ou com
doadores não aparentados compatíveis, pode ser necessário um período maior
de utilização, algumas vezes anos42. Uma redução mais lenta pode ser
preferencial nos pacientes mais velhos para a prevenção da DECH crônica
(DECHc). Durante a redução, os pacientes necessitam de vigilância em relação
ao aparecimento da DECHc42.
O metotrexato é administrado nos dias +1, +3, +6, e +11. O leucovorin
pode ser usado como resgate após o metotrexato, 24 h após cada dose do
metotrexato, ou de acordo com o nível sérico. Neste caso, será administrado aos
pacientes com valores maiores do que o esperado em determinados períodos
(exemplo: níveis detectados após do dia +6 e + 11).42 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 aguda. 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. Isso
resulta numa eliminação prolongada e toxicidade tardia grave, principalmente na
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presença de comprometimento da função renal. Se possível, as coleções devem
ser drenadas antes da administração.42
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 fígado43.
Isso já não é mais uma preocupação com a transição do bussulfano oral para a
formulação endovenosa43.

Tacrolimo e metotrexato

Um estudo clínico de fase II, outro randomizado e um recente
retrospectivo sugerem que a combinação do tacrolimo e metotrexato é pelo
menos tão efetiva quanto a combinação de ciclosporina e metotrexato para a
profilaxia da DECHa, sem 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 indistintamente44-46.

Tacrolimo e sirolimo

A combinação do tacrolimo e sirolimo é uma opção de profilaxia sem o
metotrexato, quando existe a preocupação com a mucosite. Entretanto, o
sirolimo está associado com a síndrome de obstrução sinusoidal após os
regimes de condicionamento mieloablativos, especialmente com doses ablativas
de bussulfano.47 Esses dados sugerem que doses mieloablativas do bussulfano
não devem ser usadas em esquemas de imunossupressão que empregam o
sirolimo.48
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 suprime o crescimento destas células dependentes de citocinas. 47,48
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
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com doadores aparentados e não aparentados não compatíveis, com uma baixa
frequência de DECHa.49 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 entre os TCTH
aparentados e não aparentados e com baixa incidência da DECHa e mortalidade
relacionada ao tratamento.50,51
Um estudo randomizado fase III comparou o tacrolimo-sirolimo com o
tacrolimo-metotrexato em 304 pacientes submetidos a um TCTH aparentado
compatível. Quando comparado com o tacrolimo-metotrexato, o grupo do
tacrolimo-sirolimo foi associado com taxas similares de DECHa II-IV, DECHc,
sobrevida livre de recidiva e sobrevida global em 2 anos. O grupo tacrolimosirolimo foi associado com pega mais rápida de neutrófilos, plaquetas e menos
mucosite.52 Um estudo similar randomizado fase III em crianças com leucemia
linfoblástica aguda, que avaliou o tacrolimo-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
global.53
Os dados iniciais indicaram que a associação sirolimo-tacrolimo e baixa
dose de metotrexato apresentou toxicidade tolerável.49 Em contraste aos efeitos
colaterais comuns com a ciclosporina e 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 diarreia.48-52 Também está associado com aumento da
incidência da síndrome de obstrução sinusoidal hepática quando combinado à
ciclofosfamida e irradiação corporal total, bussulfano e uso concomitante do
metotrexato.47 Outras toxicidades incluem hipertrigliceridemia, diminuição dos
leucócitos e plaquetas, alteração na pressão arterial, cefaleia e náuseas. 54

Ácido micofenólico e inibidor de calcineurina (ciclosporina ou tacrolimo)

Estudos clínicos randomizados sugerem que o ácido micofenólico
associado a um inibidor de calcineurina é tão efetivo quanto a associação de
metotrexato e inibidor de calcineurina para a prevenção de DECHa e está
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associado com redução da mucosite e melhora da enxertia.55,56 Esta combinação
é geralmente mais utilizada para os pacientes que recebem regime de
condicionamento não mieloablativo e de intensidade reduzida. 42 Em um estudo
de fase II, o uso do ácido micofenólico sem o inibidor de calcineurina não foi
efetivo para reduzir a DECH.57 Estudos prospectivos de fase I/II, randomizados
e uma metanálise sugeriram que a combinação do ácido micofenólico e
ciclosporina tem eficácia similar aos regimes com metotrexato, para a prevenção
da DECHa nos pacientes submetidos a condicionamento mieloablativos. 55,56,58,59
Os efeitos colaterais são baixos. O maior efeito é a neutropenia. Efeitos
colaterais no trato gastrointestinal também são descritos. A dose de 15 mg/kg
duas vezes ao dia é a mais comumente empregada e a profilaxia é continuada
por um a três meses, dependendo do doador.55,56,58

Globulina antitimocítica
O interesse de se usar a globulina antitimocítica (ATG) — uma
imunoglobulina policlonal contra os linfócitos T humanos — na profilaxia da
DECH é baseado no conceito de que a DECH é causada por linfócitos T do
doador. A ATG pode ser adicionada nos regimes de profilaxia para os pacientes
submetidos a um TCTH com doador não aparentado, haploidêntico, com
condicionamento mieloablativo ou de intensidade reduzida.42
Estudos randomizados e uma metanálise sugerem que a ATG é efetiva
para diminuir a DECHa e DECHc, sem aumento da recidiva e mortalidade não
relacionada à recidiva que, porém, não se traduziram em aumento da sobrevida
global.8,60-62 A ATG é associada com aumento da doença linfoproliferativa póstransplante.63

Ciclofosfamida

Um estudo prospectivo e outro retrospectivo, multicêntrico avaliaram a
prevenção da DECH e rejeição, após condicionamento não mieloablativo, com
medula óssea sem depleção de células T, e com doadores aparentados não
compatíveis. Ambos mostraram que altas doses de ciclofosfamida (50 mg/kg por
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dia nos dias 3 e 4 pós-transplante) associada ao tacrolimo e ácido micofenólico
foram seguras e efetivas na prevenção da DECH.64,65 Outros estudos
retrospectivos e um prospectivo também mostraram que as altas doses de
ciclofosfamida (50 mg/kg por dia nos dias 3 e 4 pós-transplante) reduziram a
incidência da DECHa e DECHc após um TCTH mieloablativo com doadores
aparentados e não aparentados compatíveis.66-68
Esses dados sugerem que o uso de altas doses da ciclofosfamida após o
transplante não mieloablativo, com doadores aparentados não compatíveis,
ablativo, com doadores aparentados e não aparentados compatíveis, resultam
numa remoção seletiva de células T do doador alo-reativas, com o efeito mais
dramático na redução da incidência da DECHc.

Prednisona

A prednisona é o medicamento mais efetivo para o tratamento da DECHa.
Ela não é parte do regime profilático padrão, mas pode ser usada caso haja
preocupação em relação ao uso do metotrexato, como por exemplo, em
pacientes que não toleram o metotrexato ou naqueles de alto risco para doença
veno-oclusiva, quando o metotrexato é associado ao tacrolimo e sirolimo. 53
Estudos retrospectivos e outros randomizados, que usaram prednisona
em associação com ciclosporina, metotrexato ou ciclofosfamida, mostraram
redução da DECHa.69-74 Uma metanálise mostrou forte evidência de que a
administração de corticosteroides ao regime de profilaxia da DECH reduz a
ocorrência da DECHa graus I-IV e II-IV. Entretanto, não houve evidência de
benefício na sobrevida.75

Graus de evidência para esquemas de profilaxia da DECH
•

TCTH alogênicos mieloablativos aparentados – metotrexato associado a
um inibidor da calcineurina (ciclosporina ou tacrolimo) mais do que outros
regimes. Nível de evidência 1B
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•

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
1A

•

TCTH

alogênicos

mieloablativos,

de

intensidade

reduzida,

não

mieloablativo, com doadores não aparentados – 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

Profilaxia DECH: condicionamento mieloablativo
•

A profilaxia padrão é ciclosporina associada ao metotrexato. Tacrolimo e
metotrexato é equivalente.42

•

A ATG reduz a DECHc e melhora a qualidade de vida nos TCTH não
aparentados. Deve ser incluída nos TCTH não aparentados. 42

Ciclosporina
•

Dose inicial de 3 mg/kg/dia, via endovenosa (EV)

•

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

•

O medicamento é dado em infusão endovenosa em infusão de 1 hora em
duas doses diárias

•

A administração é mudada para via oral quando possível

•

A primeira dose oral é o dobro da dose endovenosa, administrada em
duas doses diárias

•

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
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•

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

•

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

•

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 24 h.

•

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 12/12 h)

•

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

•

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

•

O tacrolimo começa a ser reduzido 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.

Metotrexato
● A dose inicial é 15 mg/m2 no dia +1
● As doses adicionais de 10 mg/m2 são dadas nos dias +3, +6 e +11. A dose
do dia +11 é omitida caso ocorra qualquer toxicidade (classificação da WHO)
maior ou igual a II
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● A infusão é endovenosa em bolus
● Não deve ser feita adaptação de dose, com exceção da omissão do dia + 11,
caso necessário
● eucovorin pode ser associado 24 h após cada dose de metotrexato. A dose
é de 15 mg a cada 6 h x 3 no dia +1, a mesma dose x 4 a cada 6 h nos dias
+3, +6 e +11.
● Pode ser administrado por via oral e, no caso de mucosite grave, EV.
Globulina antitimocítica (ATG) de coelho

● ATG ou timoglobulina
● A dose total da ATG é de 30 mg/kg/EV e da timoglobulina é de 6-7,5
mg/kg/EV
● A globulina antitimocítica é administrada antes da infusão do enxerto
Profilaxia DECH: condicionamento não mieloablativo ou intensidade
reduzida
•

A profilaxia padrão é ciclosporina associada ao ácido micofenólico 42

•

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 aparentados42

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 12 h

19

•

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 (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 feita 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 12/12 h);
• 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;
• 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;
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• A redução da dose é iniciada a partir do terceiro mês, caso não haja
sinais da DECH. Não é feita 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 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 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, e de três 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 da ATG é de 30 mg/kg/EV e da timoglobulina é de 6- 7.5
mg/kg/EV
● A globulina antitimocítica é administrada antes da infusão do enxerto

Profilaxia DECH: sangue de cordão umbilical
•

A profilaxia recomendada é ciclosporina associada ao ácido micofenólico,
com dose e duração com descrita acima para os transplantes com
condicionamento de intensidade reduzida ou não mieloablativos.42

Profilaxia DECH: TCHT haploidênticos
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Ciclofosfamida, 50 mg/kg por dia nos dias 3 e 4 pós-transplante,
associada com tacrolimo e ácido micofenólico.

Ciclosporina

● Dose inicial de ciclosporina 3 mg/kg/dia EV no dia +5. 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 24 h.
● 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 12/12 h)
● 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 30-45 mg/kg/dia, via oral, dividida
em 2 doses. A eficácia e a segurança são similares para doses de 1.000
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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 +5 e retirada no dia + 35

•

A dose ser adaptada de acordo com a toxicidade
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Quadro 3. Medicamentos utilizados na profilaxia da doença do enxerto contra
hospedeiro aguda (DECHa)
Nome

Dose

Nível sérico

Toxicidade
Renal: aumento da creatinina,
diminuição do magnésio
Gastrointestinal: náusea, vômitos,

MA: 3 mg/Kg EV

Ciclosporina

aumento da bilirrubina sérica ou

em duas doses

200 a 300

transaminases, pancreatite

diárias. Dose oral

microgramas/L durante

Neurológica: tremor, parestesias,

é o dobro da EV

as primeiras 3-4

alterações visuais, cefaleia,

em duas doses

semanas; 100 a 200

convulsões, ansiedade,

diárias

microgramas/L até 3

desorientação, depressão

meses após o

Vascular: hipertensão, síndrome

transplante

hemolítico-urêmica,

NMA: 12 mg/Kg
VO

tromboembolismo
Outras: hiperglicemia, hipertricose,
rash, hipertrofia gengival,
ginecomastia

0,03 mg/kg EV
Tacrolimo

contínuo em 24h
0,06 mg/kg VO

5-15 ng/ml

Semelhante à ciclosporina

12/12h
A dose do dia +11 deve ser omitida
ou reduzida, caso haja qualquer
toxicidade ≥ a grau II gastrointestinal;
Dose reduzida em pacientes com
Dia +1: 15 mg/m2
Metotrexato

Dia +3, +6, +11:
10 mg /m2

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

Micofenolato
de mofetila
Micofenolato
de sódio

30 mg/kg
divididos em 2
doses

Gastrointestinal: vômitos e diarreia
Hematológica: neutropenia, anemia

720 mg, 2 vezes

Os efeitos adversos são similares aos

ao dia, é

do micofenolato de mofetila, porém
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semelhante a

com menos efeitos adversos

1.000 mg, 2 vezes

gastrointestinais

ao dia, de
micofenolato de
mofetila
2,5 mg/kg em 3
Timoglobulina

Febre, calafrios, hipotensão,

dias (total 7,5

taquicardia, vômitos, dispneia e

mg/kg), dias -3, -2

doença do soro

e -1
10 mg/kg em 3

Febre, calafrios, hipotensão,

dias (total 30

ATG

taquicardia, vômitos, dispneia e

mg/kg), dias -3, -2

doença do soro

e -1

Hematológica: neutropenia,
Dose de ataque
Sirolimo

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

plaquetopenia
5-10 ng/ml

Metabólica: hiperlipidemia
Vascular: síndrome hemolíticaurêmica; síndrome da obstrução
sinusoidal hepática

50 mg/kg por dia
Ciclofosfamida

nos dias 3 e 4
pós-transplante

Cistite hemorrágica, cardiomiopatia,
mucosite, diarreia

MA = mieloablativo; NMA = não mieloablativo; ATG = globulina antitimocítica; EV = endovenosa;
VO = via oral;

Tratamento da DECH aguda

Como descrito previamente, a base da terapia atual da DECHa consiste
na imunomodulação das células T efetoras alo-reativas contidas no enxerto,
diminuindo a lesão nos tecidos e órgãos do receptor. Apesar disso, outras
populações celulares, incluindo linfócitos T reguladores, células dendríticas,
células T natural-killer e linfócitos B, além de outras abordagens, como minimizar
lesões ao endotélio vascular, podem representar futuros caminhos no tratamento
mais eficaz dessa doença.
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A escolha da terapia inicial para DECHa depende dos órgãos envolvidos,
a severidade dos sintomas, o regime profilático utilizado e até certo ponto, da
importância do efeito EVT naquele determinado contexto clínico. (Figura 1).

DECHa grau I

O tratamento da DECHa grau I (leve) deve consistir na otimização dos
esquemas profiláticos, por exemplo, ajustando os níveis de ciclosporina ou
tacrolimo para níveis séricos terapêuticos (por exemplo, nível CSA entre 200300 mcg/L). Além disso, deve-se utilizar corticosteroides tópicos de vários níveis
de potência76 (Quadro 4) e terapia adjuvante como anti-histamínicos para
controle do prurido. O objetivo é controlar o acometimento cutâneo, pois nesse
grau não há lesão hepática ou do TGI. Não há indicação para imunossupressão
sistêmica. Na área desnuda, podem ser úteis antimicrobianos tópicos (exemplo:
mupirocina), produtos contendo prata (sulfadiazina de prata a 1%), curativos a
base de filmes protetores para estimular cicatrização e desbridamento das
feridas. Alguns pacientes podem se beneficiar da fototerapia com ultravioleta B
de banda estreita (UVBNB).77,78
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Quadro 4. Uso de corticoides tópicos na doença do enxerto contra hospedeiro
aguda (DECHa)
Potência corticoide

Alta potência

Potência moderada

Baixa potência*

Exemplo: fuorato de
Exemplo: propionato

mometasona 0,1%/

clobetasol 0,05%/

valerato de

dipropionato de

betametasona

betametasona 0,05%

0,05%/ propionato de

Exemplo:
hidrocortisona

fluticasona 0,05%
Face

Deve ser evitado

2 x dia

2 x dia

6-12 meses

Uso prolongado

2 x dia

Corpo

4-12 semanas
2 x dia
Pode ser usado sob

Palmas e solas

oclusão para
aumentar a resposta.
Pode haver uso
prolongado

Adaptado de Dignan et al. 76
*Corticoide de baixa potência é recomendado para crianças. Efeitos adversos: uso prolongado de corticoide tópico
pode atrofiar a pele e causar eritema, estrias e despigmentação. Se mais de 50 g de corticoide potente são usados
por semana, pode haver absorção pela pele e resultar em supressão da glândula adrenal ou características
cushingoides.

DECHa grau II-IV

Pacientes com DECHa graus II a IV devem iniciar tratamento com
metilprednisolona (MP) na dose de 2 mg/kg/dia (dividido em duas doses) ou seu
equivalente de prednisona. Seu efeito está relacionado às propriedades
linfolíticas e anti-inflamatórias e a MP tem sido usada como terapia padrão por
várias décadas.79,80 Ao mesmo tempo, a droga utilizada na profilaxia (CSA ou
FK) não deve ser interrompida. Resultados de um estudo randomizado europeu
não demonstraram vantagem na utilização de dose maiores de MP. 81 Um
aspecto importante da terapia da DECHa consiste em minimizar os efeitos
colaterais associados às doses elevadas de glicocorticoides. Alguns centros têm
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iniciado doses equivalentes a MP 1 mg/kg/dia para formas menos graves da
doença (DECHa grau IIa), com escalonamento para 2 mg/kg se houver piora do
quadro após 72 h de terapia. Num estudo retrospectivo com 733 pacientes, essa
abordagem não trouxe impacto adverso na sobrevida e permitiu utilização de
doses MP 50% inferiores ao padrão, necessitando, no entanto de validação em
estudos prospectivos.29 O cálculo para dose ideal de MP deve ser feito utilizando
o peso corporal ajustado naqueles pacientes que se encontram acima de 100%
do peso ideal.
Glicocorticoides “não absorvíveis” têm sido utilizados no tratamento da
DECH do TGI alto ou baixo de grau leve (500-1.000 ml/24 h) como terapia
adjuvante à corticoterapia sistêmica. A beclometasona e a budesonida
apresentam ação direta respectivamente no TGI alto e baixo, levando a melhor
taxa de resposta global e facilitando o desmame da dose sistêmica. A dose
média de beclometasona oral utilizada é de 8 mg/dia, fracionada. 82,83 Pela
frequente coexistência de infecções bacterianas e virais nesse contexto,
recomenda-se insistir no diagnóstico diferencial, coletando amostras para
culturas bacterianas, exames de PCR (reação de polimerase em cadeia) virais,
além de confirmação histológica sempre que possível. Pacientes com DECHa
TGI devem ser avaliados por nutricionista, sempre que disponível. Geralmente
apresentam algum grau de desnutrição, enteropatia, com perda de proteínas e
alterações carenciais secundárias à deficiência de vitaminas D, B12 e zinco A
maioria requer suplementação nutricional por via enteral ou parenteral. A via
enteral é preferida, porém, se ocorre volume de diarreia > 500 ml/dia, deve-se
usar a via parenteral.76
O ritmo ideal para diminuição das doses do corticoide (“desmame”) na
terapia da DECHa não foi definido. A dose inicial deve ser mantida pelos
primeiros sete dias, não devendo ser modificada até o final da primeira semana.
Um estudo randomizado não demonstrou vantagem do uso de um esquema mais
prolongado de retirada da droga.84 Geralmente o “desmame” deve começar
quando o quadro clínico/laboratorial atinge sua maior resposta. Diminuição de
10% na dose inicial a cada 3-5 dias, com decréscimo mais lento ao atingir 20-30
mg de dose total por dia, é um esquema que costuma ser bastante utilizado.
Para utilização em estudos clínicos, alguns “endpoints” são frequentemente
utilizados: resposta global no D28, sobrevida livre de DECHa no D56, além de
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incidência de DECHc e MRT (mortalidade associada ao transplante). 85 Apenas
cerca de 60% dos pacientes respondem ao tratamento inicial com corticoterapia
sistêmica e muitas dessas respostas não são duráveis. Por causa disso,
recentemente foram realizados diversos estudos que utilizaram diferentes
drogas em adição à MP comparadas com MP para terapia inicial da DECHa.
Agentes avaliados em estudos prospectivos incluíam anticorpos contra IL-2R,
ATG equina, drogas anti-TNF, MMF (micofenolato de mofetila), pentostatina e
sirolimo.86 Na maioria dos estudos, a segunda droga não foi capaz de melhorar
as taxas de resposta e em um deles, a adição foi prejudicial (daclizumab). Ainda
tentando melhorar a resposta ao tratamento inicial, o Blood and Marrow
Transplant Clinical Trials Network (BMT CTN) conduziu dois ensaios clínicos
multicêntricos: BMT CTN 0302 e 0802 No primeiro estudo, os pacientes eram
randomizados para receber uma de quatro drogas imunomoduladoras associada
a MP em primeira linha: etarnecept, MMF, denileukin diftitox ou pentostatina.87
Nesse estudo, a taxa de resposta completa para MMF foi 60%, comparada com
26% para etarnecept, 53% para dinileukin e 38% para pentostatina. Dessa forma,
o MMF foi selecionado como agente de escolha para comparação com placebo
num estudo fase III, o BMT CTN 0802.88 No entanto, neste último, a adição não
melhorou as taxas de resposta global comparadas com MP isolada.
Resumindo, seguem os níveis de evidência para tratamento de DECHa
em primeira linha:
1. O uso de corticoterapia sistêmica está indicado para primeira linha
DECH-a Grau II-IV (1A)
2. Metilprednisolona, 2 mg/kg/dia, é a dose inicial recomendada para
pacientes com DECH-a graus IIb-III-IV (1A)
3. Metilprednisolona na dose de 1 mg/kg/dia é recomendada para
pacientes com DECH-a grau IIa (2B)
4. Uso de esteroides não absorvíveis pode ser considerado na DECH-a
intestinal (2B).
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Figura 1. Algoritmo sumarizando o tratamento inicial da doença do enxerto
contra o hospedeiro (DECH) aguda (BCSH/BSBMT Guideline)
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Tratamento de segunda linha para DECHa grau II-IV

Definição de DECHa refratária a corticoide

Se a DECHa progride nos primeiros 3 dias (72 h) ou não melhora após 57 dias do início da terapia inicial com MP 2 mg/kg/dia + inibidor de calcineurina,
a doença é considerada refratária a corticoide e um tratamento de segunda linha
está indicado. Ocasionalmente, se o grau inicial for IIa, pode-se estender o
tratamento até duas semanas, mantendo-se o paciente em observação
contínua.89
Não existe terapia padrão para segunda linha e, se disponível, o paciente
deve ser incluído num estudo clínico aprovado na sua instituição. A DECHa
refratária a corticoide tem prognóstico ruim, e as terapias de segunda linha têm
altas taxas de insucesso. A sobrevida global dessa população em um ano é de
aproximadamente 20-30%.89
Têm sido publicados poucos estudos prospectivos com agentes de
segunda linha e, devido à sua heterogeneidade, os resultados são dificilmente
comparáveis. Como não se demonstrou superioridade de nenhum agente sobre
o outro, a escolha deve ser guiada por fatores tais como os efeitos de qualquer
terapia prévia, interação com outras drogas (incluindo aquelas usadas para
profilaxia), disponibilidade, custo, familiaridade da equipe com sua utilização e
experiência do médico assistente. Quando se opta por agentes que levam a
profunda depressão da função do linfócito T (exemplo: ATG, alemtuzumabe,
daclizumabe, pentostatina), estratégias para monitorização e tratamento de
infecções oportunísticas são mandatórias. Exemplificando, em pacientes
soropositivos para citomegalovírus (CMV), a terapia preemptiva e precoce deve
ser revista pela infectologia da unidade. Profilaxia antifúngica também deve ser
estendida por longo prazo. Visto que a depleção de linfócitos T aumenta
incidência de desordens linfoproliferativas secundárias ao vírus de Epstein-Barr,
além de infecções por adenovírus e pelo herpes vírus 6 humano (HHV-6), a
carga viral deve ser monitorada regularmente enquanto os níveis de células T
persistirem baixos. Não se dispõe de dados que permitam avaliar se a
intensidade da imunossupressão ou se os diversos agentes usados para o
tratamento da DECHa poderiam diminuir o efeito EVT. Portanto, até que ponto
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as opções de terapia da DECHa devem ser norteadas pelo status da malignidade
permanece uma questão em aberto. De maneira geral, a taxa média de resposta
desses agentes é de 50%, com mediana de sobrevida de pelo menos 60% aos
seis meses após o tratamento, muitos sem evidência de DECHa ativa. Como
mencionado anteriormente, a entrada desses pacientes em ensaios clínicos
institucionais seria a alternativa terapêutica padrão ouro, de acordo com a
literatura atual. O endpoint primário seria a sobrevida global no D+180, além das
taxas de resposta completa e parcial ao tratamento. No entanto, é necessário
que existam alternativas disponíveis para uso imediato, pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), que permitam a esses pacientes uma chance de sobrevida real a
essa complicação cada vez mais presente na rotina do TCTH.
Nos últimos cinco anos foram publicadas várias diretrizes, com as
recomendações de grupos de trabalho em DECHa das principais sociedades
norte-americana e europeia. As publicações mais abrangentes são do European
Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT), da American Society of
Blood and Marrow Transplantation (ASBMT) e da British Society for Bone Marrow
Transplantation (BSBMT), em conjunto com o British Committee for Standards in
Haematology (BCSH).42,76,89 Boa parte das recomendações foram baseadas em
revisão de literatura e opinião de consensos (experts) em virtude do limitado
número de estudos randomizados. Portanto, a maioria dos tratamentos
apresenta nível de recomendação 2C (Figura 2).
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Figura 2. Algoritmo para graduação e tratamento da doença do enxerto contra o
hospedeiro aguda (DECH-a)76
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Tacrolimo

A maioria dos esquemas profiláticos para DECH no Brasil utiliza a
ciclosporina como inibidor de calcineurina pela sua disponibilidade no SUS para
o TCTH. Dessa forma, o uso de tacrolimo (FK) não é factível para a maioria dos
pacientes. No entanto, a literatura relata benefício terapêutico no tratamento da
DECHa quando se usa outro inibidor de calcineurina diferente daquele utilizado
para

profilaxia.90

Além

disso,

alguns

pacientes

apresentam

menor

nefrotoxicidade com tacrolimo, o que indiretamente facilita a condução clínica
dos casos mais refratários.29 A dose utilizada é semelhante àquela utilizada nos
esquemas de profilaxia (Tabela 3) com ajustes para nível sérico terapêutico.

Micofenolato de mofetila (MMF)

O micofenolato de mofetila (MMF) apresenta atividades antibacterianas,
antifúngicas, antivirais e antitumorais, além da função imunossupressora. O
MMF age através da inibição na síntese da guanosina trifosfato, da qual os
linfócitos dependem para proliferação, sendo, portanto, preferencialmente
afetados. Como sua administração é feita por via oral, sua eficácia depende da
absorção intestinal, podendo estar diminuída nos casos de DECH do TGI baixo.
As concentrações plasmáticas nos pacientes pós-TCTH parecem ser mais
baixas

que

naqueles

submetidos

a

transplantes

de

órgãos

sólidos,

possivelmente devido a uma função hepática e/ou intestinal alterada, com
consequente diminuição na circulação enterro-hepática91. A administração em
doses divididas, de 8/8 h, aumenta o nível plasmático, mas não há dados que
mostrem benefício dessa abordagem no tratamento da DECHa ou mesmo na
profilaxia.89 MMF foi uma das quatro drogas utilizadas no BMT CTN 0302
randomizado fase II86 no papel de terapia inicial junto com MP. Porém a adição
de MMF a MP num estudo subsequente, fase III, randomizado e duplo cego, com
endpoint semelhante ao do estudo anterior (BMT CTN 0802)88 não alterou
significativamente a sobrevida livre de DECH nem a incidência cumulativa de
DECHc em 12 meses. Apesar disso, o MMF tem sido avaliado para tratamento
de DECHa refratária a corticoide em diversas coortes prospectivas, como agente
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poupador de corticoide.92,93 Estudos retrospectivos mostram índices de RC/RP
de até 77% em 6 meses, sendo uma opção a ser considerada nesses casos. 94

Fotoférese extracorpórea (FEC)

A fotoférese extracorpórea (FEC) consiste na irradiação dos linfócitos
circulantes no sangue periférico, coletados por aférese e incubados com 8methoxypsoraleno, com radiação ultravioleta A (UVA). Essa terapia é utilizada
no tratamento de linfomas T cutâneos e diversas doenças autoimunes e na
rejeição no transplante de órgãos sólidos. O mecanismo de ação não é
completamente conhecido, mas parece ocorrer através da regulação negativa
de clones de células T ativadas, com possível expansão no componente de
linfócitos T reguladores (Tregs) observados em modelos murinos. A FEC induz
apoptose em todos os linfócitos (incluindo as células T ativadas) num período de
24 h após o retorno do sangue tratado. A reinfusão dessas células e subsequente
fagocitose pelas células apresentadoras de antígenos (APCs) pode regular a
homeostase imune através da modulação na produção de citocinas e indução
de tolerância.95,96
Uma série retrospectiva de 23 pacientes com DECHa refratária
demonstrou resposta completa em 52% dos casos, ainda que nenhum deles
apresentasse grau IV. Foi observada uma tendência para melhor sobrevida
global nos graus III-IV em comparação aos controles pareados.97
Em 2006 foi publicado um estudo prospectivo fase II que incluiu 59
pacientes com DECHa refratária ou dependente de corticoide tratados com dois
ciclos consecutivos semanais de FEC a cada semana. Foram observadas
respostas completas (RC) em 82% dos pacientes com envolvimento cutâneo,
61% com DECH hepática e em 61% dos casos com doença gastrointestinal.98 A
utilização de FEC em DECHa no Reino Unido foi revista em 2014, num
documento de consenso e revisão da literatura, onde se abordava seu uso
também em pacientes pediátricos.99 Resultados bons também foram descritos
por Perotti e cols., com taxas de resposta superiores a 65% em 50 crianças com
DECHa.100 Kitko et al. descrevem os resultados de 12 publicações que mostram
uma resposta global de 65-100%. Dos 249 pacientes avaliados, foi observada
RC por órgão em 85% na pele, 57% no fígado e 62% no TGI.101 Esses resultados
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encorajantes do tratamento da DECHa com FEC têm estimulado o uso da FEC
para prevenção da DECH. Apesar de os relatos descreverem séries com número
pequeno de pacientes, já sugerem eficácia da FEC no contexto da DECHa. 97,102105

Em pacientes pediátricos, a DECH refratária é a principal indicação para
FEC. Particularidades dos pacientes pediátricos: necessidade de acesso venoso
central, volume sanguíneo extracorpóreo em crianças com peso menor que 10
kg, o que indica preencher o circuito com concentrado de hemácias préprocedimento. Messina et al. relataram tratamento com FEC em 66 crianças com
DECHa e DECHc refratária a imunossupressão convencional. Sobrevida em 5
anos foi de 69% de respondedores versus 12% de não respondedores (p =
0.001) na DECHa e 96% de respondedores versus 58% de não respondedores
(p = 0,04) na DECHc.106 Kanold e cols. relataram 750 sessões de FEC em 27
pacientes pediátricos com sobrevida de 73% e melhora significante em 21 de 27
pacientes. Os autores propõem a FEC como primeira linha de terapia para
DECHa grau IV (em associação com tratamento convencional e, como segunda
linha, em DECHa corticoresistente grau II a III).107
Cabe ressaltar que a FEC apresenta um bom perfil de segurança, com
efeitos colaterais geralmente menos severos, quando existentes são
secundários a hipotensão e/ou infecção relacionada a cateter venoso utilizado
para aférese. Não são relatadas infecções oportunísticas associadas nem
perda do efeito EVT, com maior taxa de recaída da malignidade, por se tratar
de uma terapia imunomoduladora e não imunossupressora. A recomendação
dos estudos atuais é de se iniciar a FEC o mais precocemente possível para
reduzir também mais rápido a imunossupressão sistêmica.108,109

Globulina antitimocítica (ATG)

Globulina antitimocítica (ATG) vem sendo usada para prevenção de
DECHa em pacientes com doador não aparentado ou haploidêntico submetidos
a transplante mieloablativo ou de intensidade reduzida. Naqueles pacientes que
não receberam ATG durante o condicionamento, ela pode ser considerada no
manejo da DECHa refratária a corticoide. Os anticorpos policlonais ou
monoclonais são os agentes de segunda linha mais utilizados em todo mundo.
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Existe uma experiência considerável com ATG, que vem sendo utilizada por mais
de três décadas. Os efeitos colaterais podem compreender desde reações febris,
hipotensão, trombocitopenia até choque anafilático. No entanto, a literatura
descreve respostas em 20 a 50% dos casos, especialmente na DECH cutânea. 86
A toxicidade aguda é geralmente controlada com corticoides e anti-histamínicos,
sendo que atenção especial deve ser dada ao surgimento de doença
linfoproliferativa. No Brasil, a formulação disponível é ATGAM (ATG de coelho),
que pode ser administrada num regime diário de 15 mg/kg/dia por 12 doses ou
30 mg/kg em dias alternados (total 6 doses). Um efeito recentemente descrito da
timoglobulina, não inteiramente compreendido, seria a indução de células T
reguladoras (Tregs) nos pacientes tratados, que pode contribuir para a indução
de tolerância in vivo, efeito altamente desejado num fenômeno alo-reativo como
a DECHa.110 Além disso, o uso precoce de ATG parece estar correlacionado com
aumento da sobrevida global.111

Sirolimo (rapamicina)

O sirolimo também tem sido testado como segunda linha na DECHa
refrataria a corticoide.54,112 Foram tratados 21 pacientes num estudo fase I/II
(DECHa graus III-IV) com dose de ataque inicial de 15 mg/m 2 via oral no D1,
seguida por 5 mg/m2/dia por 13 dias. Alternativamente, foram usados 4-5
mg/m2/dia por 14 dias sem dose de ataque. Houve interrupção da terapia em 10
pacientes, por falta de resposta, mielossupressão ou convulsões em dois casos.
O principal efeito colateral foi mielotoxicidade, e a ocorrência de síndrome
hemolítico-urêmica foi observada em cinco pacientes, em associação com
administração de inibidores de calcineurina. A taxa de resposta global, ou seja
RC + resposta parcial (RP) foi de 57% (12 pacientes). Essa resposta global se
traduziu numa sobrevida a longo prazo (400 dias) de 50%. Considerando a
coorte estudada, ainda que pequena, mas de risco alto para óbito por DECHa
(graus III-IV), os resultados são encorajadores. Respostas similares foram
observadas num estudo mais recente, publicado por Hoda e cols em 2010, em
associação com corticoesteroides.113
Estudos posteriores são necessários para confirmação, mas os dados
também serviram para reforçar monitoramento da função renal, especialmente
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se o inibidor de calcineurina estiver associado. Hiperlipidemia também ocorre
com frequência, devendo ser monitorada mensalmente. Pelas interações
comuns com várias drogas, antifúngicos da classe dos azólicos, por exemplo, a
dose pode ter que ser modificada. O nível sérico ideal situa-se entre 4-8 ng/ml,
porém como a sua meia-vida situa-se em torno de 70 h, apenas deve ser dosado
de duas a três vezes por semana durante a fase de ajuste inicial.

Anticorpos contra o receptor da interleucina 2 (IL-2)
A subunidade α do receptor (CD25) da interleucina-2 (IL-2) se expressa
predominantemente nos linfócitos T ativados e configura um alvo atraente para
os tratamentos com anticorpos monoclonais na DECHa. O basiliximabe é um
antagonista quimérico do receptor de IL-2 com meia-vida mais curta que a do
daclizumabe, de mecanismo semelhante, ao impedir a ativação linfocitária via
IL-2 —, mas atualmente fora de recomendação. Ao contrário, o basiliximabe tem
apresentado resultados promissores ao atingir 71% de RC num estudo fase I
publicado em 2002 com 17 pacientes.114 A coorte atingiu uma mediana de
sobrevida de 157 dias pós-TCTH, o que motivou novos ensaios. Em 2005,
Scmidt-Hieber e cols. relataram um ensaio fase II com 23 pacientes e 82,5% de
resposta global.115 Vários pequenos estudos subsequentes mostraram
resultados similares e, mais recentemente, em 2011, Wang e cols. reportaram
uma taxa de resposta obtida em 46 de 53 pacientes com DECHa refratária com
sobrevida de 20/46 com mediana de seguimento igual a 16 meses.116,117
Agentes anti-fator de necrose tumoral α (TNF- α)
A literatura relata vários mecanismos de inibição do TNF-α, porém a
maioria dos estudos clínicos tem utilizado o etarnecept ou infliximabe. A principal
diferença entre eles consiste na eliminação sistêmica de monócitos e
macrófagos que expressam o TNF-α nas suas membranas feita pelo infliximabe,
mas não pelo etarnecept. Esse mecanismo diferenciado pode explicar a maior
taxa de infecções associadas relatadas pelo infliximabe em relação ao
etarnecept.118 Num estudo randomizado fase III usando altas doses de MP com
ou sem infliximabe, incluindo 63 pacientes com DECHa recém diagnosticada,
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não se observou diferença entre os grupos na mortalidade por DECH, NRM ou
sobrevida global.119 Num estudo com 13 pacientes com etarnecept, foi
observada resposta em 6 casos, principalmente no trato gastrointestinal. 120
Levine e cols. compararam os resultados de etarnecept + MP administrados em
61 pacientes com grupo controle de 99 pacientes com MP isolada. O grupo que
usou etarnecept atingiu maior taxa de RC no d+28 (doadores aparentados ou
não), o que se traduziu numa sobrevida global no d+100 significativamente maior
no grupo tratado. Não se observaram diferenças nas taxas de infecções
bacterianas, fúngicas ou virais entre os grupos.121

Ruxolitinib

Os inibidores de Jak2 têm sido utilizados nos últimos anos no tratamento
da mielofibrose primária. A ativação das vias de sinalização Jak1 e 2 está
presente em vários pontos no mecanismo de inflamação e dano tecidual da
DECHa. O ruxolitinib exerce um potencial efeito bloqueando essas vias de
sinalização e comprometendo a produção de interleucinas, exercendo assim um
potencial efeito de inibição no mecanismo imunológico da DECHa122.
A ação do ruxolitinib no controle da DECHa foi observada em um estudo
fase II com uma coorte retrospectiva de 54 pacientes, em que todos tinham
DECHa grau 3 ou 4 e 72% haviam recebido mais de 2 linhas de tratamento 122.
Foi administrada a dose de 5-10mg via oral duas vezes ao dia. A taxa de resposta
global foi de 81,5% (46,3% com resposta completa) e de sobrevida global em 6
meses foi de 79%. Somente 3 pacientes apresentaram recaída de DECHa122.
A sobrevida global em seis meses alcançada nessa casuística é maior do
que a alcançada com outras drogas utilizadas nesse mesmo cenário, porém
estudos prospectivos comparando ruxolitinib com outras drogas de segunda
linha devem ser realizados para confirmar tais resultados.

Tratamento de terceira linha para DECHa grau II-IV

Pentostatina
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Pentostatina, um análogo da purina, inibe a função e proliferação dos
linfócitos T e tem sido utilizada no tratamento de malignidades linfoides devido à
sua atividade linfolítica. Num estudo fase I para 23 pacientes com DECHa
refratária submetidos a várias linhas prévias de tratamento, foram observadas
respostas completas em 14 pacientes com mediana de sobrevida de apenas 85
dias.123 Um outro estudo retrospectivo de 13 casos refratários observou taxas de
resposta global superiores a 50%.124 Essa droga deve ser utilizada com cautela
na insuficiência renal, com uma redução de dose sugerida de 50% para
pacientes com clearance de creatinina de 30 a 50 mL/min/1,73 m2.

Alentuzumabe

Alentuzumabe é um anticorpo monoclonal humanizado para o CD52
(marcador pan-linfócito T). Em um estudo prospectivo com 18 pacientes DECHa
refratários a corticoide, foram administradas 10 mg do anticorpo por via
subcutânea por 5 dias. No dia 28 pós-terapia, 15 pacientes responderam e 10/15
sobreviveram até 11 meses, enquanto 14/18 pacientes evoluíram com infecções,
incluindo 11 reativações de CMV.125 Em outro estudo fase II de 10 pacientes com
DECHa graus III e IV, houve 5 respostas, mas todos faleceram numa mediana
de 40 dias.126 Os resultados demonstram que o alentuzumabe é um anticorpo
bastante potente, porém a imunossupressão é intensa com mortalidade
relacionada às infecções oportunistas. O uso deve ser restrito às fases iniciais
da evolução clínica e as doses devem ser reduzidas para menor toxicidade.

Células-tronco mesenquimais

O primeiro tratamento com essa modalidade terapêutica foi realizado em
2004 para uma criança de 9 anos com células provenientes de fonte
haploidêntica. Desde então, múltiplos estudos fase I e II vêm sendo publicados
para DECHa refratária. As células mesenquimais apresentam propriedades
imunomoduladoras, com potencial de geração de linfócitos T reguladores
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(Tregs). Num estudo não randomizado fase II de 55 pacientes, o uso de células
idênticas, haploidênticas ou de doadores não aparentados levou 30 pacientes a
resposta completa e melhora do quadro da DECHa refratária em 9 outros
pacientes.127 Estudos adicionais estão sendo desenvolvidos em centros
internacionais, com resultados promissores.

Considerações pediátricas

A utilização de novos regimes de condicionamento e de doadores
alternativos tem possibilitado crescente expansão da indicação de TCTH em
pacientes pediátricos. Estudos retrospectivos mostram uma menor incidência de
DECH, menor gravidade da doença14,128 e uma maior taxa de resposta ao
corticoide nas crianças quando comparadas aos adultos,129 entretanto, o risco
de DECH permanece significativo especialmente no contexto do transplante com
fontes alternativas, incluindo sangue periférico mobilizado.130
O grupo da Universidade de Minnesota recentemente analisou uma coorte
mista, que incluiu 373 pacientes pediátricos, tendo como objetivo comparar as
incidências de DECH aguda e crônica e seus impactos na sobrevida e ocorrência
de recidiva em receptores de transplantes de cordão umbilical (SCU), duplo
cordão (DCU) e medula óssea (MO) aparentada. As incidências de DECHa graus
II-IV reportadas para SCU, DCU e MO foram 26%, 56% e 37% e a sobrevida
global (SG) em 2 anos de 64%, 56% e 60%, respectivamente. Os autores
ressaltam que a maior incidência de DECHa no grupo DCU não teve impacto na
ocorrência de recidiva, TRM ou na SG, em contraste com o grupo MO, onde
DECHa foi associada à maior TRM e menor SG.131
As recomendações para profilaxia e tratamento de DECH publicadas pelo
grupo de trabalho do EBMT-ELN, já citadas anteriormente neste artigo, foram
estabelecidas para adultos transplantados com doadores irmãos compatíveis
(incluindo 9/10 Ag compatíveis) ou doador não aparentado (10/10 ou maior
compatibilidade antigênica ou alélica) para doenças malignas de risco padrão.
Pacientes pediátricos e aqueles com risco mais alto de recidiva foram
excluídos.14
A variabilidade na combinação de fatores cruciais como fonte, tipo de
doador, intensidade de condicionamento e fase da doença ao transplante gera
41

grande heterogeneidade nos esquemas de profilaxia e tratamento, o que
enfraquece as análises retrospectivas de coortes pediátricas. 132 Desta forma, a
padronização de esquemas de profilaxia e tratamento da DECH adaptados aos
riscos de recidiva e DECH, assim como a realização de ensaios prospectivos
cooperativos são mandatórias para identificar o manejo mais apropriado nesses
grupos específicos e alcançar melhores resultados. Um exemplo de profilaxia
ajustada ao risco, prática comum nos centros europeus, é o uso isolado de 3
mg/kg/dia de CSA em portadores de leucemia linfoide aguda (LLA) submetidos
ao TCTH com doador irmão compatível; assim como a adição de ATG e MTX
curto quando doadores não aparentados são utilizados.133 Weiss e cols.
reportaram redução de incidência de recidiva e aumento da sobrevida global e
livre de eventos significativas com essa estratégia em estudo retrospectivo com
62 pacientes com idade ≤ 22 anos submetidos ao TCTH com doador irmão
compatível para leucemias agudas.134 Entretanto, o estudo apresenta limitações.
O grupo controle (CSA/MTX longo) foi histórico e mais de 30% destes pacientes
não receberam irradiação corporal total (TBI), o que pode ter contribuído para a
alta taxa de recidiva neste grupo. Além disso, apesar de não ter sido verificada
diferença significativa nas incidências de DECH aguda e crônica, o grupo da CSA
isolada apresentou o dobro de DECHc extensa (32% versus 16%), o que pode
interferir na qualidade de vida desses pacientes. Assim, o esquema de profilaxia
com CSA isolada, iniciada com 2 mg/kg/dia por via endovenosa até se obter a
tolerância oral pelo paciente, passando a dose de 6 mg/kg/dia oral, com nível
sérico alvo entre 100 a 150 ng/ml, parece ser eficaz em reduzir o risco de recidiva
em pacientes pediátricos com leucemias de alto risco ou em fases avançadas ao
transplante. Esta estratégia é sustentada por estudo randomizado publicado por
Locatelli e cols., que comparou, em 59 crianças, o uso isolado de CSA na dose
inicial endovenosa de 1 mg/kg/dia versus 3 mg/kg/dia (seguidas de 6 mg/kg/dia
oral nos 2 grupos). O risco de recidiva foi significativamente menor no grupo que
recebeu dose menor de CSA (15% versus 41%), mas a diferença na sobrevida
livre de eventos em 5 anos (70% versus 51%) não alcançou significância
estatística.135 Entretanto, para pacientes transplantados em primeira remissão
completa ou submetidos a TCTH com doadores alternativos, esta estratégia
precisará ser melhor avaliada em estudos multicêntricos prospectivos
randomizados.
42

A profilaxia de DECH apenas com CSA também foi comparada ao
esquema padrão (CSA/MTX) em 72 pacientes pediátricos com AAS pós-TMO
aparentado em ensaio randomizado do grupo italiano, que mostrou
probabilidade de sobrevida em 5 anos significativamente maior no grupo
CSA/MTX (94% versus 78%) (p = 0,05).136
Na prática, a profilaxia com CSA deve ser administrada de forma
intravenosa contínua por 24 horas ou, em alguns casos, em infusão por 2 horas
a cada 12 horas. Quanto ao MMF, no protocolo pediátrico, utilizamos 15
mg/kg/dose 8/8h e o tempo de utilização depende do diagnóstico.
O tratamento inicial de DECHa grau I (ou II com acometimento exclusivo
de pele) em crianças geralmente se baseia na manutenção e ajuste de nível do
agente profilático (se ainda em uso), associados ao uso de corticoide tópico de
baixa potência nas áreas afetadas por três a quatro semanas, para evitar efeitos
sistêmicos secundários à absorção, frequentes em crianças menores.
Fototerapia com ultravioleta B de banda estreita (UVBNB) também pode ser
utilizada nos casos de eritema micropapuloso sintomático. Caso haja progressão
do eritema ou manifestação em outro órgão em quatro dias com tratamento
tópico ou ausência de melhora em sete dias, deve ser iniciado corticosteroide
sistêmico, conforme estabelecido anteriormente neste artigo. Vale ressaltar que
o tratamento recomendado para DECH grau IIa em crianças, definido por
anorexia, náuseas, êmese ou diarreia < 20 ml/kg/dia e acometimento cutâneo <
50% da SC, consiste em 1 mg/kg/dia de metilprednisolona (MP) por 10 dias
seguido de desmame associado ao uso por 50 dias de cápsulas de budesonida
(corticoide não absorvível) na dose de 3 mg 3 x/dia137. O desmame do corticoide
pode ser iniciado em 10 dias se resolução dos sintomas digestivos, mas só deve
ser finalizado 30 dias após a suspensão da budesonida. A dose diária de 2 mg/kg
de MP deve ser utilizada se houver piora dos sintomas do TGI ou graduação
maior ao diagnóstico; no caso de piora ou ausência de resposta em quatro dias,
deve-se iniciar terapia de segunda linha.137
Vários tratamentos foram reportados com respostas variáveis para DECH
refratária a corticoide. Entretanto, esses agentes, descritos anteriormente neste
artigo, são testados em estudos não randomizados, conduzidos em centro único,
com amostra pequena ou em coortes mistas, nas quais predominam adultos, o
que dificulta a padronização do tratamento de resgate. 138 Um manejo orientado
43

conforme o órgão afetado e a gravidade da DECH utilizado pelo grupo de Seattle
foi descrito por Carpenter e cols. em revisão recente. Para manifestações
cutâneas, refratárias ou dependentes de corticoide, leves ou moderadas, a
opção é a fototerapia com PUVA ou UVBNB,139 enquanto MMF e/ou sirolimo
podem ser usados associados à PUVA ou em caso de falha dela. A fotoférese
extracorpórea (FEC) é reservada para DECH cutânea e visceral moderada ou
grave, podendo ser associada ao infliximabe na dose de 5 mg/kg/semana por no
máximo 4 doses nos casos de DECH intestinal grave.137 Sleight e cols.
reportaram respostas parciais transitórias em cinco de seis crianças tratadas
com infliximabe para DECHc refratária a corticoide. Os sítios com maior resposta
foram: TGI, boca e pele.139 O uso de ácido ursodeoxicólico profilático em
receptores de TCTH alogênico reduziu a ocorrência de DECH hepática,
entretanto uso de MMF é considerado para acometimento leve ou moderado e
FEC para casos mais resistentes.137
Prasad e cols. reportaram o uso compassivo de células mesenquimais
alogênicas (MSCs) em 12 crianças para tratamento de DECHa refratária grave
intestinal de graus III e IV. A taxa de resposta global de DECH foi de 58% (7/12).
Cinco pacientes obtiveram resposta completa, 2 (17 %) parcial, e 3 (25 %)
respostas mistas. Resolução completa dos sintomas gastrointestinais ocorreu
em 75% (9) dos pacientes. Após um seguimento mediano de 20 meses, 42%
(5/12) dos pacientes estão vivos. Nenhum paciente apresentou reação infusional
ou outra toxicidade aguda identificável.140 Outros agentes como rituximabe,
imatinibe, bortezomibe, IL-2, pentostatina, e alentuzumabe já foram abordados
nesta revisão e têm sido usados na prática ou em ensaios clínicos com
resultados promissores.25,141
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