Defibrotide
Nome Comercial: Defitelio® e Noravid®.
Indicação: tratamento da sindrome de oclusão sinusoidal (CID K76.5)
A síndrome obstrutiva sinusoidal (SOS), antes denominada doença hepática venoclusiva
(VOD), caracteriza-se por hepatomegalia, dor abdominal no quadrante superior direito,
hiperbilirrubinemia, ascite e ganho de peso. Acomete pacientes submetidos a transplante de
células tronco hematopoiéticas (TCTH) devido a lesão endotelial e dos hepatócitos
secundária à terapia citorredutora dos regimes de condicionamento (1,2). Ocorre
normalmente nos primeiros trinta dias do transplante e apresenta uma incidência de 5 a
40% em pacientes pediátricos (3). Os principais regimes de condicionamento associados à
SOS incluem normalmente a ciclofosfamida associada ou não à irradiação corpórea total e
ao busulfan (2). Apesar de a maioria dos casos de SOS resolverem espontaneamente, os
casos que evoluem para falência de múltiplos órgãos, forma grave de SOS, apresentam uma
taxa de mortalidade superior a 80% e representam uma das principais complicações do
TCTH. Defibrotide é um derivado de ácido desoxirribonucléico, proveniente do DNA da
mucosa de suínos, sendo quimicamente descrito como um sal de sódio de uma mistura
complexa de oligodesoxirribonucleotidos de cadeia simples. Descrito no final da década de
1990, apresenta-se como a única medicação indicada para o tratamento da SOS em adultos
e crianças (4). Entretanto, a eficácia do tratamento depende da medicação ser iniciada
imediatamente assim que o paciente apresente qualquer sinal de comprometimento
hepático compatível com a doença. Segundo Corbacioglu et al, um atraso no tratamento
maior do que dois dias após o diagnóstico, reduz a taxa de remissão da doença de 39% para
25% (5). Diferentes estudos realizados em adultos e crianças demonstraram a eficácia do
defibrotide no tratamento da SOS. Richardson et al conduziu um estudo multicêntrico em
oito centros de transplante norte-americanos. Neste estudo um terço dos pacientes
acometidos pela forma grave da SOS alcançaram resposta completa após uso do
medicamento (6). Protocolo similar foi conduzido e publicado pelo mesmo autor em 2010,
com 42% de resposta completa, comparado a apenas 9% no grupo histórico (7). Vários
outros estudos tem demonstrado uma taxa de resolução da doença em mais de 50% dos
pacientes acometidos pela SOS (5,8,9).

Micofenolato mofetil
Nome Comercial: Cellcept®.
Indicação: profilaxia da rejeição a transplante de medula óssea (CID T86.0) e tratamento da
doença do enxerto contra o hospedeiro em pacientes submetidos a transplante de células
tronco hematopoiéticas (CID Z94.8).
A doença do enxerto contra hospedeiro (DECH) e a rejeição do enxerto representam as
principais causas de morbimortalidade em pacientes submetidos ao TCTH (10). A DECH
aguda caracteriza-se pela agressão à alguns tecidos de órgãos alvo do receptor causada pela
aloreatividade dos linfócitos T do doador (11). A profilaxia farmacológica da DECH vem
sendo realizada há muitas décadas com a combinação de medicamentos. Normalmente usase um inibidor da calcineurina como a ciclosporina A (CSA) e o tacrolimus (FK506) associado
a um inibidor do metabolismo do folato como o metotrexate (MTX) (12). Entretanto, o MTX
relaciona-se ao atraso na enxertia dos neutrófilos principalmente quando existe um número
restrito de células-tronco, como nos transplantes de cordão umbilical, ou quando há
diferenças biológicas importantes entre doador e receptor, como nos transplantes
haploidêntico (10,12). Atualmente a profilaxia padrão da DECH aguda inclui o uso de duas
drogas: um inibidor da calcineurina associado ao MTX ou micofenalato mofetil (MMF), o
último usado com mais freqüência em regimes não mieloablativos e em transplantes cuja
fonte de células tronco seja o sangue de cordão umbilical (10,13). Recente dados publicados
pela Cochrane Database of Systematic Reviews, demonstrou que o uso do MMF em
comparação ao MTX para a prevenção primária de DECH relacionou-se a uma menor
toxicidade, sem no entanto, haver comprometimento na taxa de recidiva da doença, na
mortalidade associada ao transplante ou na sobrevida global (14). Normalmente o MMF é
utilizado por via oral em três doses diárias. Entretanto, durante o processo de transplante,
os pacientes desenvolvem complicações importantes como por exemplo mucosite, náuseas
e vômitos, o que torna a ingestão via oral praticamente nula (15). Neste contexto torna-se
imprescindível a disponibilidade dos medicamentos via endovenosa.

Medicamentos antimicrobianos
A imunodepressão intensa predispõe os pacientes transplantados a graves complicações
infecciosas, que podem ocorrer logo após o TCTH devido as citopenias, imunoablação e/ou
imunossupressão, assim como, podem ocorrer meses ou anos após o transplante em
pacientes com reconstituição imune atrasada. Estas infecções podem ser causadas por
qualquer categoria de agente etiológico como bactérias, fungos, vírus ou parasitas (16,17).

Antivirais
As infecções virais são comuns em pacientes submetidos a TCTH e podem se originar
através da exposição ambiental, como ocorre com as viroses respiratórias (influenza,
parainfluenza, adenovírus e vírus sincicial respiratório), através de reativação
endógena (herpes simples e zoster, citomegalovírus, adenovírus e vírus EpsteinBarr), ou ainda pela transmissão através da medula óssea doada ou de transfusões
de sangue (citomegalovírus) (16).
Cidofovir
Nome Comercial: Vistide®
Indicação: tratamento de adenovírus e poliomavírus (BK)
Infecções por adenovírus acometem em torno de 80% das crianças imunocompetentes
entre 1 a 5, sendo responsáveis por quadros de resfriados comum, conjuntivite e diarréia
apresentando quase sempre uma evolução benigna. Entretanto quando acomete pacientes
transplantados, constituem uma causa importante de infecção disseminada, podendo levar a
quadros de pneumonia, hepatite, colite, encefalite, meningite e cistite hemorrágica, entre
outros, com alta taxa de letalidade (18). Atualmente, existem recomendações formais de
acompanhamento da carga viral (PCR quantitativo) de adenovírus após transplantes que
envolvam imunossupressão intensa e início imediato de terapia preemptiva com cidofovir
para diminuir a chance do paciente desenvolver infecções graves e consequentemente
reduzir a mortalidade associada a esta infecção (18–20).
O vírus BK (poliomavírus) é um vírus que adquirimos na infância e que permanece por anos
nas células dos rins e da bexiga. O vírus BK está associado a quadros de cistite hemorrágica
tardia após TCTH e representa uma importante causa de morbidade em pacientes
transplantados sendo sua incidência relatada entre 12% a 16% podendo alcançar 21% dos

pacientes na faixa etária pediátrica. Seu quadro clínico relaciona-se a uma alta morbidade
devido a intensa dor associada a eliminação de coágulos,

necessidade de repetidas

intervenções urológicas como cistoscopia para remoção de coágulos e cistectomia para
irrigação vesical, aumento dos dias de internação e em casos graves, a necessidade da
remoção cirúrgica da bexiga (21). O Cidofovir é o medicamento de melhor eficácia contra o
adenovírus e contra o vírus BK, inibindo a replicação viral e podendo reduzir drasticamente a
mortalidade associada a estas infecções (19,20,22). Além disso, é também efetivo contra os
vírus da família herpes. Cidofovir é ainda o único medicamento ativo contra papilomatose
genital, cutânea e respiratória, doenças normalmente de controle difícil em pacientes
imunossuprimidos.
A medicação probenecide é utilizada junto com o cidofovir, para as mesmas indicações,
para aumentar a sua biodisponibilidade e diminuir a incidência de toxicidade renal (23).
Foscavir
Nome Comercial: Foscarnet®
Indicação: tratamento de citomegalovírus resistente a ganciclovir
Dentre as infecções virais observadas após os TCTH, muitas são causadas pelos vírus da
família herpes. Dentre estes vírus destaca-se o citomegalovírus devido a sua alta taxa de
reativação nos primeiros 3 meses pós-transplante. Cerca de 75% dos receptores CMV
soropositivos apresentarão reativação viral e 20 a 30% desses pacientes desenvolverão
doença por CMV (24). Em geral, estas infecções são tratadas com aciclovir ou ganciclovir
(25). Entretanto, esses vírus, podem desenvolver resistência a estes dois antivirais. Neste
caso, é imperativa a troca de classe terapêutica para algum tratamento mais eficaz, como o
foscarnet por exemplo (25,26).
Uma outra preocupação em relação a reativação precoce não apenas do CMV mas
também de outros vírus, como o herpes vírus humano tipo 6, é o fato desta ocorrer nos
paciente enquanto eles ainda encontram-se gravemente neutropênico. Como o ganciclovir é
intensamente mielossupressor, a terapia mais apropriada neste momento seria um antiviral
que não interferisse com a produção sanguínea, sendo hoje o foscarnet a única opção
terapêutica (26). O foscarnet já foi disponível no mercado brasileiro, inclusive com
distribuição em centros de referência de tratamento da AIDS. A produção da medicação,
entretanto, foi descontinuada sendo atualmente a sua aquisição obtida através de
importação.
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