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INTRODUÇÃO
O transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas (TACTH) tem
sido investigado nos últimos anos como uma alternativa terapêutica para
doenças autoimunes graves e refratárias ao tratamento convencional.1-9 Hoje,
quase vinte anos após o primeiro transplante, há evidências de que o TACTH
induz remissão prolongada dessas doenças.1,5-7 Assim, o transplante tem
sido crescentemente considerado como opção terapêutica viável para tais
doentes, diante de suas aceitáveis taxas de segurança e eficácia. Mais de
2.000 pacientes portadores de doenças autoimunes variadas já foram
transplantados no mundo, de acordo com divulgações dos registros europeu
(EBMT), norte americano (CIBMTR) e asiático

1, 2, 5-9

. As doenças mais

frequentemente incluídas são a esclerose múltipla (EM)10-12, o lúpus
eritematoso sistêmico (LES)13-16, a esclerose sistêmica (ES)17-20, o diabete do
tipo 1 21-23, e a doença de Crohn 24, 25,1, 2, 6, 7.
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e estudos clínicos de

têm estabelecido pontos-chave para a melhor

Mais

recentemente,

estudos

randomizados

demonstraram a superioridade do transplante em relação ao tratamento
convencional.

19, 39, 40

Na esclerose sistêmica, doença na qual tais estudos já

se encontram em fase mais avançada, o grupo de pacientes transplantados
apresentou melhor desempenho nas avaliações de sobrevida, controle da
atividade da doença e qualidade de vida, quando comparados àqueles
tratados com pulsos de ciclofosfamida.
Em longo prazo, o conhecimento adquirido a partir do manejo dos
pacientes e das investigações de reconstituição imunológica pós-transplante
tem determinado uma acentuada curva de aprendizado, promovendo
importantes melhorias de segurança e sobrevida livre de atividade da
doença. De fato, entre as centenas de transplantes reportados, os resultados
variam de acordo com o centro transplantador; aqueles com maior

experiência, incluindo maior número de pacientes, apresentam resultados
melhores.1,2 Isso ressalta a importância de que os transplantes sejam
realizados por centros experientes. Adicionalmente, eventos educativos,
criando uma rede de profissionais habilitados a treinar equipes, podem ser
benéficos, visando expandir a atividade no país, ao mesmo tempo
preservando a qualidade da assistência.

Esclerose sistêmica

A esclerose sistêmica é uma das doenças atualmente mais indicadas
para TACTH, pelos resultados positivos demonstrados e pela escassez de
alternativas terapêuticas eficazes.2,17 Trata-se de uma desordem autoimune
sistêmica, que compreende uma associação de microangiopatia, fibrose e
inflamação, comprometendo pele e, frequentemente, órgãos internos. A
primeira manifestação em geral é o fenômeno de Raynaud, seguido por
envolvimento cutâneo das mãos, que pode progredir para áreas proximais de
pele. A forma difusa de acometimento cutâneo, isoladamente, indica doença
mais grave e de progressão mais rápida. Quando existe envolvimento
visceral, principalmente de pulmões, trato gastrointestinal ou rins, a doença
também é considerada grave. Nesses, a mortalidade pode chegar a 30% em
cinco anos.41-43
Nos últimos 15 anos, evidências sólidas da literatura indicam que o
TACTH na ES promove melhora importante do envolvimento cutâneo.
Observa-se diminuição rápida e significativa do escore cutâneo de Rodnan,
usado como ferramenta para mensurar clinicamente o grau de espessamento
da pele. Tal melhora foi também demostrada através de biópsias sequenciais
de pele, com progressiva redução da quantidade e da densidade de colágeno
na derme.44 Além disso, o transplante promove estabilização do envolvimento
pulmonar intersticial, avaliado por tomografia computadorizadas e provas de
função pulmonar.1,2,18-20 Não há, ainda, evidências concretas da eficácia do
transplante sobre outras formas de acometimento, como hipertensão
pulmonar, úlceras digitais e crises esclerodérmicas renais. Dois estudos
randomizados, publicados recentemente, comprovam a superioridade do
TACTH

em

relação

ao

tratamento

convencional

com

pulsos

de

ciclofosfamida.19,39 O estudo ASSIST, publicado em 2011, demonstra que o
transplante melhora o envolvimento cutâneo e estabiliza a função pulmonar,
quando comparado ao grupo controle.19 O estudo ASTIS, mais recente,
incluiu maior número de pacientes, com acompanhamento de dez anos,
demonstrando maior sobrevida, melhor controle da atividade da doença e
melhores valores de qualidade de vida no grupo transplantado, quando
comparado com o grupo controle tratado com pulsos de ciclofosfamida.39

Seleção do paciente

Ao longo do tempo, os critérios de seleção de pacientes com doenças
autoimunes para transplante têm sofrido ajustes. A distância entre pacientes
que encontram-se acometidos o bastante para precisar do transplante, mas
ainda suficientemente bem para tolerá-lo e para beneficiar-se dele, tem
diminuído com o tempo. Esse conceito, denominado janela de oportunidade,
indica que o TACTH deve ser reservado para aqueles pacientes em melhores
condições de saúde e que encontrem-se em fases mais precoces ao longo
do curso da doença.2 Hoje, observa-se uma tendência a incluir pacientes
enquanto a função dos órgãos ainda encontra-se preservada e as lesões são
em sua maioria reversíveis. Tais mudanças se aplicam especialmente nos
casos de esclerose sistêmica, refletindo-se positivamente sobre os desfechos
dos estudos.18,45 Os critérios de indicação e exclusão que se encontram nas
tabelas 1 e 2, recomendam que os pacientes com esclerose sistêmica forma
difusa sejam transplantados até quatro a cinco anos após o início das
manifestações, excluído o período de incidência isolada do fenômeno de
Raynaud.2,39

Ainda dentro da seleção de pacientes para transplante, é preciso
avaliar a função específica de órgãos e sistemas, visando detectar aqueles
pacientes com doença excessivamente avançada. Desse modo, excluem-se
aqueles com função pulmonar muito comprometida (capacidade vital forçada
<45% e difusão de monóxido de carbono <40% do predito), e doença
gastrointestinal severa, em que o peristaltismo intestinal já esteja muito
comprometido e que já apresentem sintomas de proliferação bacteriana

intestinal,

com

períodos

de

diarreia

explosiva.

Mais

recentemente,

determinou-se que também a função cardíaca tem um impacto significativo
sobre a mortalidade relacionada ao transplante e sobre a evolução dos
pacientes.2,18,45
Nos pacientes com ES, o envolvimento cardíaco algumas vezes não
pode adequadamente diagnosticado através de métodos convencionais,
como eco e eletrocardiografia. Nessas situações, tal disfunção, subclínica e
não detectada durante a avaliação pré-transplante,

torna-se clinicamente

evidente durante o transplante, devido à combinação de sobrecarga de
líquidos, miocardiotoxicidade pela ciclofosfamida e possíveis infecções.18,45
De fato, em uma publicação recente do estudo randomizado de fase
III, ASTIS, pelo grupo europeu de transplantes (EBMT), pacientes
transplantados apresentaram sobrevida maior do que aqueles tratados com
pulsos de ciclofosfamida.39 Entretanto, no grupo transplantado, a mortalidade
relacionada ao transplante (TRM) atingiu 12% e, como apontado por Burt e
colaboradores em uma carta ao editor, a maioria das mortes foi relacionada a
disfunção cardiopulmonar.46 Em parte, esses resultados podem dever-se à
longa duração do estudo que, iniciado há mais de dez anos, incluiu pacientes
em uma época em que a seleção criteriosa de pacientes não era considerada
tão relevante. Para evitar futura inclusão de pacientes com acometimento
cardíaco excessivo, uma série mais completa de avaliações é sugerida18
incluindo ressonância magnética cardíaca com realce pelo gadolínio,
cateterismo cardíaco direito com sobrecarga de líquidos e registro de ritmo
cardíaco de 24 horas (Holter). Essas recomendações estão atualmente
sendo discutidas pelo Grupo de Trabalho das Doenças Autoimunes (ADWP)
do Grupo Europeu para o Sangue e Transplante de Medula (EBMT) e devem
ser incorporadas nas orientações do EBMT para TACTH em ES. Entretanto,
ainda não existem critérios específicos para determinar os valores de
referência para tais avaliações cardíacas, que estão sendo principalmente
guiadas por interpretações subjetivas. Estudos em curso deverão em breve
definir parâmetros mais específicos.

Mobilização

Na maioria dos centros, os pacientes com esclerose sistêmica
submetidos a TACTH têm suas células mobilizadas com ciclofosfamida (2 a 4
g/m2 e filgrastima (G-CSF). Uma menor parcela dos centros utiliza filgrastima
isoladamente como agente mobilizador. A imunossupressão adicionada tem
o objetivo de proporcionar coleta de maior número de células CD34+, além
de contribuir para controlar a atividade da doença.
Um ponto ainda controverso é o impacto da seleção ex-vivo do enxerto
sobre a eficácia e segurança dos transplantes. Os dados de literatura,
divergentes em muitos aspectos, sugerem que o efeito pode ser doençaespecífico, portanto mais relevante em algumas doenças autoimunes do que
em outras.1,2,10,15,48-51 Em 2002, Moore e colaboradores relataram que a
seleção positiva (CD34+) do enxerto não influenciou os resultados de TACTH
para artrite reumatoide.47 No entanto, no contexto de uma doença altamente
refratária para TACTH, a seleção de enxerto podem ter perdido a sua
importância.52 Desde então, um consenso ainda não foi alcançado, e
opiniões

divergentes

persistem

20,48,51,52

As

discussões

envolvem

principalmente o risco de reativação da doença nos enxertos não
manipulados contra altos custos, perda de células e imunossupressão
excessiva nos enxertos selecionados. De fato, altas taxas de infecções virais
têm sido relatadas nos TACTH com células CD34+ selecionadas,
principalmente por vírus herpes (simples e Zoster) e Epstein-Barr.10,48,49,54
Um centro norte-americano relatou os resultados de 50 pacientes com
LES transplantados com enxertos CD34+ selecionados, condicionados com
ciclofosfamida e globulina antitimocitária (ATG).13 Embora o estudo tenha
apresentado uma mortalidade aceitável (sobrevida global de 84% em cinco
anos), considerando a gravidade dos pacientes, houve alta incidência de
reativações ao longo do tempo, com sobrevida livre de progressão de 50%.
Interessantemente, em publicação diferente, o mesmo grupo descreveu que
após a seleção positiva com o dispositivo Isolex (Baxter, Chicago, IL, EUA),
clones de células T são indetectáveis no enxerto.52 Portanto, pode-se supor
que as recaídas tenham se originado a partir de células T circulantes
residuais que sobreviveram ao regime de condicionamento, em vez daquelas
reinfundidas com o enxerto. Por outro lado, um estudo do EBMT, em que
apenas 10 dos 28 pacientes com LES havia recebido enxertos CD34+

selecionados, a sobrevida livre de doença diminuiu progressivamente ao
longo do tempo, chegando a 29% em 5 anos de pós-AHSCT.15 No presente
estudo, no entanto, apenas 39% dos transplantes de CY + ATG incluído
como regimes de condicionamento e os dispositivos de seleção de células
eram diferentes. Em conclusão, embora a variabilidade dos dados não
permita comparações adequadas, a seleção de CD34+ poderia diminuir a
reativação de LES após o transplante.15
Na esclerose sistêmica, existem poucos estudos abordando o assunto.
Recentemente, o Grupo de Trabalho das Doenças Autoimunes do Grupo
Europeu para o Sangue e Transplante de Medula (EBMT-ADWP) concluiu
um estudo retrospectivo multicêntrico incluindo 138 pacientes de esclerose
sistêmica, comparando resultados de transplantes com enxertos CD34+
selecionados contra não-selecionados.55 Nesse estudo, dados preliminares
não mostraram diferenças nas sobrevidas global e livre de progressão, ou na
incidência de reativações da doença entre os grupos. Informações
conflitantes foram relatadas por um estudo japonês, relatando maior eficácia,
embora com maior incidência de infecções virais, em um grupo de 11
pacientes com ES transplantados com células CD34+ selecionadas versus
oito com enxertos não-selecionados.56

Regime de condicionamento
Atualmente, a combinação de ciclofosfamida e globulina antilinfocitária predomina como regime de condicionamento usado nos
transplantes para esclerose sistêmica. Existem questionamentos sobre a
possível cardio-toxicidade da ciclofosfamida e necessidade de substituí-la por
droga

menos

tóxica,

como

a

fludarabina

(www.clinicaltrials.gov;

NCT01445821). Entretanto, não há ainda estudos conclusivos a respeito ou
recomendações sólidas para alterar o regime usado. Para casos isolados de
toxicidade

cardíaca

evidenciada

durante

pulsos

de

ciclofosfamida,

manifestando-se como arritmia ou como disfunção cardíaca aguda, pode
optar-se por regimes alternativos, como fludarabina e melfalano ou tiotepa.57
Nesses casos, deve-se evitar o uso da ciclofosfamida também durante a
mobilização, mantendo-se somente a filgrastima (G-CSF).

Seguimento pós-transplante
A profilaxia contra infecções é recomendada depois do transplante.
Após a enxertia de neutrófilos, a incidência de infecções fúngicas e
bacterianas

graves

diminui

espontaneamente.

Entretanto,

devido

à

linfoablação promovida pela globulina antitimocitária ou antilinfocitária, existe
risco aumentado para infecções virais, especialmente herpes vírus e
citomegalovirus. Assim, os pacientes devem manter-se sob profilaxia antiviral
com aciclovir durante 60 a 180 dias, além de monitoramento semanal para
citomegalovírus (antigenemia ou PCR) até 60 dias após o transplante. O
monitoramento para Epstein Barr vírus, embora realizado rotineiramente e
formalmente recomendado em alguns centros europeus2, pode limitar-se a
casos com suspeita clínica ou risco aumentado para infecções pelo vírus.
Outro ponto de discussão é o uso de tratamento de manutenção após
o transplante, visando evitar reativações da doença. Não existem estudos
conclusivos ou recomendações abordando o assunto. Atualmente, os
estudos procuram detectar marcadores ou padrões de manifestações que
possam indicar maior ou menor risco de reativação após o transplante. Desse
modo, seria possível indicar tratamento de manutenção em casos
selecionados.

Recomendações do Consenso (ES):
Autólogo:

A-II
Excluir
pacientes
com
comorbidades
graves
comprometimento de órgãos severo secundário à doença

e

Excluir disfunção cardíaca grave, especialmente arritmias
ventriculares, disfunção diastólica e áreas contínuas de fibrose
miocárdica, constatadas por ecocardiografia, eletrocardiografia,
Holter e/ou ressonância cardíaca.
Excluir pacientes com comprometimento gastrointestinal
avançado, manifestando-se com episódios de diarreia explosiva
devido a proliferação bacteriana.
Realizar os transplantes em centros experientes ou sob
supervisão de centros experientes
Alogênico:

B-II

Tabela 1 - Indicações para TACTH em esclerose sistêmica
•

Idade até 60 anos

•

Máximo de 4 anos desde o diagnóstico (exclui fenômeno de Raynaud isolado)

•

Esclerose sistêmica difusa, refratária e progressiva nos últimos 6 meses

•

Esclerose sistêmica limitada com envolvimento visceral, refratária e progressiva nos
últimos 6 meses

Tabela 2 - Contra-indicações para TACTH em esclerose sistêmica
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Comprometimento cardíaco grave

Fração de ejeção < 50%
Pericardite constrictiva
Arritmia ventricular
PAPm >25mmHg (CATE) ou
PAPs>45mmHg (ECO)
Comprometimento pulmonar grave CVF< 50%
Difusão de CO < 45%
Comprometimento gastrointestinal severo
Insuficiência renal, hepática
Doenças crônicas mal controladas (DM, HAS…)
Gravidez
HIV
Malignidade prévia
Doença psiquiátrica

PAPm: pressão media de artéria pulmonar; CATE: cateterismo cardíaco direito;
PAPs: pressão sistólica de artéria pulmonar; CVF: capacidade vital forçada.

ES
CLEROSE MÚLTIPLA

A esclerose múltipla (EM) é uma doença inflamatória crônica desmielinizante
do sistema nervoso central, com características clínicas e patológicas
heterogêneas, resultante de diferentes vias de lesão recidual58. A inflamação,
desmielinização, e degeneração axonal são os principais mecanismos

patológicos que causam as manifestações clínicas59. No entanto, a causa da
EM é desconhecida60,61. A teoria mais aceita é que EM começa como uma
alteração inflamatória autoimune mediada por linfócitos autoreativos58,62. Mais
tarde, a doença é dominada pela ativação da microglia e neurodegeneração
crónica.
A mediana e a idade média de início EM são 23,5 e 30 anos de idade63. A
mortalidade em pacientes com EM não difere muito da encontrada na
população normal, porém a progressão dos déficits neurológicos ocorre em
todos os portadores da doença. Avalia-se que 15 anos após o início da
doença, cerca de 50% dos pacientes necessitam de auxílio para deambular e
após 25 anos, a maioria está incapacitada para andar64,65.
Os sintomas da doença são inespecíficos e podem incluir parestesias,
paresias, ataxia, tremor, neurite óptica, fadiga e alterações esfincterianas. No
exame neurológico, durante o surto, ocorre piora, isto é, aumento do escore
da escala de incapacidade funcional. Durante a remissão, o paciente
permanece estável dentro da sua escala de incapacidade. Inúmeras escalas
foram descritas para avaliar EM, sendo a mais usada a Escala Expandida de
Incapacidade Funcional (EDSS), descrita por Kurtzke66.
A Esclerose Múltipla pode ser classificada em três formas clínicas principais
com diferentes abordagens terapêuticas: a) forma surto-remissão, que se
caracteriza por surtos episódicos seguidos de recuperação parcial ou total da
disfunção, intercalados por períodos de remissão de no mínimo 30 dias. Após
um tempo médio de 10 anos, os surtos tornam-se menos frequentes,
seguidos de recuperação menos evidentes, com acúmulo de seqüelas e piora
gradativa do quadro neurológico, caracterizando a forma secundariamente
progressiva (b). Alguns pacientes iniciam o quadro com sintomas e sinais
progressivos, desde o início da doença: (c) forma primariamente progressiva.
Também tem sido reconhecida uma “forma maligna” de esclerose múltipla.
Termo este aplicado a casos severos de EM, com um curso clinico
rapidamente progressivo para uma forma severa de disabilidade neurológica
ou até mesmo morte em um curto período de tempo65.

Os tratamentos atuais de primeira linha da EM são os imunomoduladores
tais como o acetato de glatiramer66 e interferon-beta (IFN-β)67 que retardam a
progressão das disabilidades neurológicas, agindo a longo prazo. A terapia
com doses elevadas de corticosteróides é usado para os períodos de surtos.
Depois disto, os imunossupressores como ciclosporina, ciclofosfamida,
azatioprina, mitoxantrona, etc; podem ser usados. Recentemente, o
surgimento de uma medicação oral, esfingosina 1 fosfato agonista do
receptor, foi considerada mais eficaz do que o IFN-β e acetato de glatiramer68
e também é aprovado como terapia de primeira linha. Os tratamento de
segunda linha são mitoxantrona69 e o anticorpo monoclonal natalizumab70.
Ambos os tratamentos de primeira e de segunda linha visam tratar a fase
inicial de inflamação e modificar a evolução da doença, mas praticamente
nenhum deles preveniu o desenvolvimento das disabilidades neurológicas em
longo prazo. Alternativas de tratamento são necessários para este grupo de
pacientes.
O transplante na Esclerose Múltipla
Desde a metade da década de 90, quando se iniciara os estudos em modelos
animais com posterior aplicação clínica, o transplante autólogo tem se
mostrado uma Ferramenta importante na indução de uma reconstituição
imunológica “imunotolerante”71,72. Desde lá, Já foram realizados mais de 700
transplante em EM ao redor do mundo73-97.

Alguns desses estudos

mostraram importante sobrevida livre de progressão de mais de 5 anos77,95
sendo as melhora neurológica superior em pacientes com o tipo surtoremissão e/ou aqueles que mostram

atividade inflamatória verificada na

ressonância nuclear magnética77,96,97.
Em 2004, o EBMT lançou um estudo prospectivo, randomizado de fase II, O
ASTIMS (The Autologous Haematopoietic Stem Cell Transplantation trial in
MS)98 comparando o transplante autólogo com mitoxantrona; o end point era
o aparecimento de novas lesões na RNM (número de novas lesões em T2 *
no primeiro e no segundo ano após a randomização). O estudo foi
descontinuado devido às dificuldades, de recrutar pacientes, mas uma
análise de 21 pacientes recrutados99 (nove no grupo do transplante e 12 no

grupo da mitoxantrona) mostrou que o número de novas Lesões na RMN foi
significativamente

reduzido

no

grupo

do

transplante

(79%) quando

comparada ao grupo da mitoxantrona, com média de 2.5 lesões versus oito
(p=0.00016). Também diminuiu a taxa de recidiva anual. Não foi encontrada
diferença na taxa de progressão de disabilidade anual.
O estudo realizado nos EUA (HALT-MS), também com resultados de análise
interina de 3 anos100, analisou 25 pacientes com elevada atividade
inflamatória refratário aos tratamentos convencionais, Com um follow-up de
186 semanas a sobrevida global livre de progressão foi de 78,4%. A
sobrevida livre de progressão, e a sobrevida livres de recidiva clínica em três
anos foram respectivamente de 90.9% e de 86.3%.
Estudos publicados com o maior número de casos foram do Grupo Europeu
(EBMT). Inicialmente, o grupo realizou um estudo retrospectivo que mostrou
que 74% dos 85 pacientes estavam livres de progressão da doença por até
três anos após o transplante. Neste estudo, pacientes com forma surto
remissão e secundária progressiva que tinham atividade inflamatórias,
mostrou sobrevida livre de progressão de 78% ± 13%, enquanto que para
aqueles com a forma primário-progressiva o resultado foi de 66% ± 23% em
três anos95. Em 2006, a atualização desta análise já com 143 casos, com
follow-up de 41,7 meses mostrou que a doença manteve-se estável ou
melhorou

em

63%

dos

casos,

e

agravou-se

em

37%

(44).

Em 2010, o EBMT publicou uma revisão de todos os casos de doenças autoimunes

tratadas com transplante , e analisou 345

com EM com a

mortalidade relacionada a transplante de 2%, uma sobrevida global de 3
anos de 93%, e ausência de progressão da doença em 55% dos casos102.
Dados mais recentes, com quase 500 transplantes autólogos para
EM na Europa, mostraram uma sobrevida global de 92% em cinco anos e
sobrevida livre de progressão de 46%103.
Recentemente um estudo multicêntrico observacional (dados ainda não
publicados) reunindo paciente do CIBMTR (Center for internarion Blood and
Marrow Research autoimmune disease working group) e pelo EBMT (
European Society for Blood and Marrow Transplantation Autoimmune

Disease working party) avaliou pacientes transplantados no período de 19952006. Foram avaliados 281 pacientes com um follow-up médio de 6.6 anos. A
maioria dos pacientes tinha a forma secundaria progressiva (78%). Média de
EDSS previa a mobilização foi de 6.5. A sobrevida livre de progressão em
cinco anos foi de 49% e a sobrevida global foi de 93%. Os fatores que
afetaram a progressão de EM pós-transplante foram idade maior ou igual a
37 anos ( RR:1.40, 0=0.042), forma secundaria progressiva versus a fora
surto- remissão ( RR 1.68, p=0.017) e > dois tratamento prévios. A melhora
neurológica após 12 meses do transplante foi relatado em 52% dos pacientes
em surto-remissão e em 31% na forma secundaria progressiva ( p=0.03).
A mortalidade relacionada ao transplante foi alta no passado sendo que a
partir dos anos 2000 baixou para 1.3% de acordo com dados do EBMT73, 102
provavelmente devido a troca de regimes de condicionamento mais
agressivos por regimes de intensidade reduzida86,104, outro fato também é
devido a curva de aprendizagem de cada centro com diminuição da
mortalidade105.
A

maioria

dos

pacientes

no

mundo

foram

condicionados

com

condicionamento BEAM (carmustina, etoposide, citarabina, melfalano e ATG
(timoglobulina) , mostrando uma toxicidade aceitável com uma eficácia
relativa104. O uso de regime de condicionamento com ciclofosfamida e ATG
foi utilizado em 21 pacientes com

EM tipo surto-remissão com baixa

toxicidade. Após um período de acompanhamento de

24-48 meses os

pacientes não tinham agravamento da escala EDSS e 16 de 21 pacientes
estavam livres de recaídas e melhorias significativas na EDSS106.
Recentemente

o

mesmo

grupo

publicou

dados

de

145

pacientes

transplantados entre 2003 e 2014107 com regime não mieloablativo de
condicionamento com ciclofosfamica e Alentuzumab ou ATG. Com um followup médio de dois anos houve uma significativa melhora no escore de EDSS
com média de 4.0 para 3.0 aos dois anos e de 2.5 aos quatro anos. A
sobrevida livre de progressão em quatro anos foi de 87%. O grupo brasileiro
também usou um regime de intensidade reduzida com ciclofosfamida, sem
mortes108. Os pacientes recrutados apresentavam ausência de resposta ao

tratamento padrão com sinais progressão da doença. Dois tipos de
condicionamento foram utilizados: BEAM / ATG e ciclofosfamida / ATG109.
Neste protocolo, 41 pacientes foram transplantados. Os resultados
mostraram sobrevida livre de eventos de 58,54%, e quando analisados
separadamente, foi de 47% no grupo BEAM / ATG e 70% no grupo
ciclofosfamida / ATG sendo estatisticamente significativo (p = 0,288). Houve
três mortes no grupo BEAM e nenhum no grupo ciclofosfamida.
Após este estudo outros pacientes foram submetidos a transplante usando
ciclofosfamida / ATG de coelho como condicionamento. Um levantamento
recente (dados não publicados) um total de 126 pacientes foram
transplantados em duas instituições pelo Grupo Brasileiro de doenças
autoimunes (Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE) e Faculdade de ciência
médicas da USP de Ribeirão Preto (FMRP-USP), sendo que 91 pacientes
transplantados na FMRP-USP e 35 transplantados no HIAE. Com um followup médio de 48.7 meses, 73.1% pacientes tinham forma secundária
progressiva e 19% surto remissão, utilizando em 84.1% condicionamento
com ciclofosfamida/ATG de coelho a sobrevida global foi de 96.8% e uma
sobrevida livre de progressão de 37.0%, sendo que em paciente com idade
menor ou igual a 37 anos foi de 51.9% comparado com 27.5% nos com mais
de

37 anos. Quando comparando os tipos de EM na forma secundaria

progressiva foi de 34.2% e na surto remissão de 62.5%. teve-se um total de
5 mortes sendo 4 delas no início do estudo em 2003 e 2004 com uso de
BEAM/ATG e somente uma morte recente no grupo da ciclofosfamida devido
a progressão da doença e sangramento gastrointestinal massivo em uso de
anticoagulação oral.
A importância deste trabalho foi demonstrar que o condicionamento com
doses elevadas de ciclofosfamida /ATG foi mais seguro do que o BEAM em
nossa população, no qual mostrou uma mortalidade de 15%, que foi muito
mais elevada do que aceitável para pacientes com EM. O regime de
condicionamento ciclofosfamida / ATG teve apenas uma morte por
progressão de doença em 2015 e não teve nenhuma relacionada a
tratamento.
Os resultados do Grupo Europeu mostrou sobrevida livre de progressão de

57% para pacientes com condicionamento de intensidade reduzida e 46% e
49% para os pacientes com regime de intensidade intermediária e alta
respectivamente94,102,104,101; mas mais experiência é necessária para avaliar o
papel dos regimes de condicionamento de intensidade reduzida bem como
estudos comparativos com o tratamento padrão utilizado atualmente na
EM101.
Os melhores resultados na remissão de doença são obtidos em pacientes
com a forma surto-remissão no qual em até cinco anos após o diagnóstico,
chegam a ter 70% de sobrevida livre de progressão neste grupo73.
A experiência com todos os estudos sugere fortemente que o efeito do
transplante ocorre principalmente em pacientes manifestações inflamatórias
da EM. A eficácia e segurança do transplante em comparação com terapias
convencionais padrão ainda não foi estabelecida.

Diretrizes para transplante em Esclerose múltipla

Em face aos resultados acima discutidos, e, pelo fato de precisarmos
mais estudos comparando o transplante autólogo em EM com

as

terapia padrões vigentes, o grupo de doenças autoimunes da
sociedade Brasileira de transplante de Medula óssea recomente
manter as mesmas diretrizes do ultimo consenso110 , conforme tabela
3 e 4. Mantendo o mesmo condicionamento de intensidade reduzida
com uso ciclofosfamida e ATG de coelho (Ciclo 200 mg/kg + ATG 4.5
mg/kg).
Deve-se manter vigilância intensiva para as complicações no póstransplante destacando-se principalmente febre, trombose venosa
profunda, embolia pulmonar, infecções urinárias e quedas.

Recomedações do Consenso em Esclerose Múltipla

Tabela 3 - Indicações para TACTH em esclerose múltipla
Autólogo
Indicações:

IIB

- Pacientes com < 60 anos, não responsivos a primeira linha de
terapia padrão vigente e que tenham EDDS entre 3 e 6.
- Pacientes que apresentem atividade inflamatória nas formas:
- surto - remissão
- secundária progressiva com atividade inflamatória (clínica e
por imagem);
- primária progressiva com atividade inflamatória ( clinica e por
imagem)
- Os pacientes com a forma "maligna" de EM, que
desenvolveram incapacidade grave no ano anterior;

Alogênico: não recomendado

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Pa

•
•

Tabela 4 - Contra-indicações para TACTH em esclerose múltipla
Doença avançada e sem atividade inflamatória
EDSS > 6.0
Insuficiência renal
Insuficiência hepática
Insuficiência cardíaca
Insuficiência pulmonar
Doenças crônicas mal controladas (DM, HAS…)
Gravidez
HIV positivo
História de malignidade prévia
Doencas Psiquiátricas

ra
as
out
ras
doenças autoimunes, incluindo LES, doença de Crohn e outras doenças

neurológicas, as indicações ainda não são consensuais e os casos devem
ser avaliados individualmente e sempre que possível em vigência de estudos
clínicos.
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