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Introdução
O transplante autólogo de células tronco hematopoiéticas permite a administração de
quimioterapia em doses muito superiores às doses convencionais, possibilitando maior efeito
antitumoral. No transplante autólogo de células hematopoiéticas, a toxicidade extramedular é
o fator dose-limitante. A utilização de células tronco mobilizadas e coletadas em sangue
periférico, aliada a melhorias no cuidado do paciente, aumentou a segurança do procedimento,
reduzindo a mortalidade relacionada ao tratamento para menos de 5%. Nas últimas duas
décadas acumulou-se experiência com altas doses de quimioterapia seguida de transplante
autólogo em vários tumores sólidos, particularmente mama, ovário, pulmão e germinativo1–3.
O transplante alogênico também tem sido explorado, especialmente em câncer de rim
avançado3.
Transplante Autólogo em Tumor de Testículo
Tumor maligno de testículo é o tumor sólido mais comum em homem jovem e 95% destes são
tumores germinativos4. São tumores únicos no sentido que representam a transformação
maligna de uma célula germinativa totipotente com capacidade de diferenciação embrionalsímile. Histologicamente, são divididos em seminoma e não-seminoma. Ambos produzem
gonadotropina coriônica (HCG), enquanto que apenas este último produz alfafetoproteína
(AFP).
O tratamento de primeira linha depende do estadiamento pelo American Joint Commission on
Cancer e da classificação de risco do International Germ Cell Consensus Classification. Inclui
orquiectomia associada ou não a quimio ou radioterapia, para seminoma, e cirurgia ou
quimioterapia para não-seminoma. Aproximadamente 75% dos pacientes são curados com
tratamento convencional5. A probabilidade de recaída pode ser predita pelo estadiamento e
pela classificação de risco.
O acompanhamento desta doença inclui exames de imagem seriados e os marcadores séricos
HCG e AFP.
Transplante Autólogo em Primeira Linha
Não se recomenda incluir transplante autólogo no tratamento de primeira linha. Há três
estudos randomizados, um francês6, um norte-americano7 fase III e um europeu8 fase III, que
não demonstraram benefício estatisticamente significativo em pacientes de alto risco. No
entanto, no estudo fase III norte-americano houve uma tendência a melhores resultados com
transplante no subgrupo de doentes cuja queda do marcador sérico não foi satisfatória (61%
de resposta completa com duração de 1 ano contra 34%, p=0,03). No estudo, os autores
sugerem que pode haver um benefício de 10-15%, porém o recrutamento foi muito abaixo de
esperado, tendo baixo poder para detectar esta diferença.

Doença Recaída e Refratária
Uma característica única no manejo de tumores germinativos é a possibilidade de cura com
quimioterapia de resgate. Uma grande série publicada de terapia convencional de resgate é
frequentemente utilizada para comparação9. Nesta, 135 pacientes com doença recaída ou
refratária foram tratados com vinblastina, ifosfamida e cisplatina (VeIP). Cinquenta porcento
atingiram resposta completa, e 24% estavam livres de doença em longo prazo.
O diagnóstico de doença recaída ou refratária nem sempre é claro. Pacientes com doença
residual e elevação persistente dos marcadores séricos AFP ou HCG têm frequentemente
câncer viável irressecável e devem ser submetidos à terapia de resgate ao invés de cirurgia.
Por outro lado, progressão radiológica paradoxalmente associada à queda apropriada de
marcadores séricos pode representar a síndrome de crescimento de teratoma e não deve ser
interpretado como progressão de doença10. Teratoma é insensível a quimioterapia. A conduta
adequada é completar a quimioterapia de indução e ressecar cirurgicamente as lesões
residuais. Da mesma forma, lesões nodulares pulmonares, principalmente em região
subpleural, podem representar lesão pulmonar induzida pela bleomicina e pode ser
confundido com recaída/progressão de doença. Ainda, o uso de maconha pode elevar os níveis
de HCG, assim como o aumento de hormônio luteinizante secundário ao status hipogonadal
pode interferir na dosagem de HCG.
Embora a grande maioria das recaídas dos tumores de testículo seja nos primeiros 2 anos,
esses pacientes constituem um grupo heterogêneo, com taxas de cura publicadas entre zero e
70%. Pacientes que progridem durante o tratamento inicial ou dentre quatro semanas do
término do tratamento (refratariedade a cisplatina) constituem um grupo de prognostico
muito ruim, ao contrário daqueles pacientes que alcançam uma resposta parcial inicial ou
recaem após uma resposta completa. Paciente com histologia seminoma representa um grupo
com melhor prognostico na recaída, bem como paciente com sítio inicial em testículo ou
retroperitônio. Pacientes com doença inicial mediatinal constituem um grupo de mau
prognóstico. Estes fatores são tão importantes que, pacientes com resposta incompleta ao
tratamento de primeira linha ou refratariedade à cisplatina e sítio primário em mediastino
apresentam sobrevida inferior a 10% em 10 anos, independente de qualquer tratamento de
resgate11,12. Pacientes em recaída com apresentação primária de testículo ou retroperitoneal e
que atingiram resposta completa após terapia inicial têm 35-40% de sobrevida global em 3
anos após quimioterapia de resgate. Em pacientes selecionados, de bom prognóstico, a
incorporação de paclitaxel associado a cisplatina e ifosfamida (TIP) no tratamento tem
resultados excelentes13, com taxa de resposta completa durável de 63% sem transplante.
Transplante Autólogo em Doença Recaída
O transplante autólogo de medula óssea é o tratamento de consenso para pacientes
submetidos a pelo menos duas linhas de quimioterapia, e é utilizado em muitas instituições
como terapia de segunda linha apesar da ausência de dados prospectivos que demonstrem
benefício. A quimiosensibilidade dos tumores germinativos, o fenômeno marcante de doseresposta deste tumor, a baixíssima incidência de metástase medula óssea e a idade média dos
pacientes (jovens) tornam esta terapia bastante atraente. Alguns esquemas de
condicionamento estão na tabela 1, e os principais estudos estão resumidos na tabela 2.

Os primeiros estudos fase I e II, da Universidade de Indiana14 e do Eastern Cooperative
Oncology Group15, demonstraram que em torno de 15-20% dos pacientes com múltiplas
recaídas podem ser curados. Quase todas as recaídas ocorreram nos primeiros 18 meses pós
transplante. Demonstrou-se também que provavelmente são necessários dois transplantes
para a cura. Os estudos atuais mostram uma mortalidade inferior a 5%, mesmo com dois
transplantes. Na série de Indiana, todos os sobreviventes em longo prazo fizeram duplo
transplante e 75% dos pacientes em remissão parcial após o primeiro transplante atingiram
remissão completa com o segundo. Estes estudos ressaltam também a importância da cirurgia
como terapia de resgate pós transplante, levando a remissão completa e contribuindo para a
cura de alguns doentes.
Estudos subsequentes focaram no escalonamento de drogas16, estabelecendo-se como dose
máxima tolerada Carboplatina 2100mg/m2 e Etoposide 2250mg/m2. Houve importante
redução da mortalidade relacionada ao transplante (menor que 5%) com a coleta periférica de
células tronco mobilizadas.
Há apenas um estudo fase III para transplante autólogo em tumor germinativo recaído17. Neste,
280 pacientes que atingiram resposta parcial ou completa após a terapia primária baseada em
cisplatina foram randomizados para receber 4 ciclos de terapia de resgate ou 3 ciclos seguido
de transplante autólogo (medula óssea ou sangue periférico). Não houve diferença entre os
grupos em termos de sobrevida global ou livre de doença. Este estudo foi criticado pelo baixo
poder em detectar diferença em 3 anos, pelo condicionamento extremamente tóxico e pela
estratégia de apenas um transplante autólogo, enquanto os dados disponíveis apontam para
superioridade do transplante duplo.
A maior evidência de benefício vem de um estudo de registro18, com mais de 1.500 pacientes,
que mostrou risco menor de óbito em pacientes em primeira recaída tratados com transplante
autólogo (HR=0,65, IC95 0,56 – 0,75). Quando foram analisados os subgrupos prognósticos, os
pacientes de baixo risco (sem nenhum fator de mau prognóstico na recaída) e nãoseminomatoso não se beneficiaram de transplante autólogo. Esses resultados foram
confirmados em análise retrospectiva do German Testicular Cancer Study Group19. Este estudo
mostra, ainda, que mais de 70% dos pacientes que recaem após tratamento quimioterápico de
segunda linha são submetidos a transplante autólogo, o que dificulta as comparações de
terapia convencional contra transplante.
Atualmente, os melhores resultados são da Universidade de Indiana20 e do Sloan-Kettering
Cancer Center12.
A Universidade de Indiana20utiliza a estratégia de duplo transplante precocemente na recaída
com Carboplatina 2100mg/m2 e Etoposide 2250mg/m2, seguido de manutenção com
etoposide oral. Com um tempo de seguimento mediano de 48 meses, 63% estavam vivos e
sem doença. É interessante notar que quase a metade dos pacientes com doença refratária à
platina ou que estavam em terceira linha de tratamento obtiveram excelente resposta.
Pacientes com doença primária de mediastino foram excluídos.
O Sloan-Kettering Câncer Center12 utiliza um esquema de resgate com dois ciclos de paclitaxel
(200mg/m2 D1) e ifosfamida (2.000mg/m2 D2-4), com coleta de células tronco após o primeiro

ciclo (e, se necessário, também após o segundo) seguido de três transplantes autólogos com
caboplatina e etoposide. A sobrevida global em 5 anos foi de 52%. A maioria dos pacientes era
refratária a platina. É interessante ressaltar a sobrevida a longo prazo de 24% para pacientes
com tumor primário de mediastino.
O papel do transplante autólogo sequencial foi estudado prospectivamente pelo German
Testicular Study Group 16,21, que comparou três ciclos de quimioterapia de resgate seguido de
um transplante contra um ciclo de quimioterapia seguido de três transplantes. A interpretação
dos resultados é difícil pela diferença no condicionamento nos dois grupos e pela alta
toxicidade observada no grupo que fez apenas um transplante, o que levou a uma mortalidade
relacionada ao tratamento significativamente maior (16 contra 4%). Os resultados foram
comparáveis em termos de sobrevidas global e livre de doença.
Massa Residual Pós-Transplante
Conforme mencionado anteriormente, a ressecção cirúrgica de tumor residual pós transplante
tem papel fundamental, possivelmente contribuindo para a cura. Em análise retrospectiva
alemã22, foi encontrado câncer viável em 46% dos pacientes submetidos a cirurgia e, nestes, a
sobrevida livre de eventos em 5 anos foi de 38%. Nos pacientes com câncer viável, a
quimioterapia pós cirurgia não oferece nenhum benefício.
Fatores Prognósticos
O score prognostico de Beyer14 foi definido a partir de análise multivariável dos resultados de 4
centros norte-americanos e europeus (tabela 3), que incluiu 310 pacientes.
O International Prognostico Factor Study Group conseguiu reagrupar doentes recaídos em
cinco grupos prognósticos (tabela 4): muito baixo risco, baixo risco, intermediário, alto risco, e
muito alto risco23. De acordo com este índice, pacientes de risco baixo e muito baixo risco na
recaída tem sobrevida global em 3 anos acima de 60% com tratamento convencional18.
Contaminação do Produto
Células tumorais podem ser identificadas em até metade do material coletado por aférese
para transplante autólogo, porém o significado deste achado é incerto. Há estudos com
resultados contraditórios. Em um deles, não houve diferença entre os grupos24, em outro
todos os doentes transplantados com tumor detectável no produto recaíram25, e no terceiro
nenhum paciente com tumor indetectável no produto recaiu26.
Transplante Autólogo em Câncer de Ovário, Pulmão e Mama
Alta dose de quimioterapia com transplante autólogo foi testada em câncer de ovário em
pacientes refratários e como consolidação em pacientes quimiosensíveis27–32. Foi demonstrado
alta taxa de resposta inicial, porém geralmente de curta duração e sem benefício de sobrevida
tanto em doenças avançadas como em consolidação em doenças inicias30–33.
Câncer de pulmão tipo pequenas celulas (CPPC) é uma doença extremamente quimio e
radiosensível, com taxas de resposta de 80%, mas poucos pacientes são curados2. Este tipo de
neoplasia foi uma das primeiras malignidades em que se acreditava que poderia haver um

benefício com transplante autólogo. De uma maneira geral, os resultados foram
desapontadores e o procedimento praticamente abandonado34,35.
Para câncer de mama, o papel do transplante autólogo permanece controverso apesar dos 20
anos de experiência com o procedimento36–40. Alguns estudos não randomizados
demonstraram benefícios para pacientes com câncer de mama, tanto em paciente de alto
risco com em doença metastática, o que levou a uma aprovação prematura deste
procedimento como terapia padrão em paciente de alto risco. Este entusiasmo inicial foi
seguido de uma fase de desilusão com a publicação de vários estudos randomizados que não
confirmaram esse benefício e transplante autólogo de medula óssea deixou de ser utilizado
rotineiramente. Acreditava-se que pudesse existir algum subgrupo que se beneficiasse do
transplante autólogo41–49, principalmente os chamados “triplo-negativos” (estrogênio,
progesterona e HER-2), porém uma metaanálise50 recente de 15 estudos randomizados no
contexto de tratamento adjuvante não demonstrou nenhuma vantagem em nenhum subgrupo
com transplante autólogo. Houve um pequeno benefício em sobrevida livre de recaída
(HR=0,87, IC95 0,81 – 0,93, p<0,001), que não se refletiu em sobrevida global. No contexto de
câncer metastático, outra metaanálise51 recente de 6 estudos randomizados não mostrou
nenhum benefício.
Transplante Autólogo em Sarcoma de Ewing
A sobrevida de Sarcoma de Ewing, com tratamento convencional, varia entre 9 e 41%. O
estudo52 Euro-EWING 99 apresentou os resultados de 281 pacientes com doença metastática
metastático tratados com transplante autólogo em primeira linha entre 1999 e 2005. A
sobrevida global em 3 anos foi de 34%, e esses resultados não são suficientes para recomendar
transplante autólogo em primeira linha para Sarcoma de Ewing metastático.
Transplante Alogênico em Tumores Sólidos
O efeito enxerto contra tumor é observado numa proporção de pacientes com cancer renal,
mamário, coloretal, ovariano e pancreatico tratados com transplante alogênico. Em geral, a
resposta tumoral está associada ao desenvolvimento de doença enxerto contra hospedeiro
aguda e crônica. Regimes não mieloablativos apresentam menor morbidade e mortalidade
relacionadas aos transplantes, mantendo o efeito enxerto contra tumor53,54. A maior
experiência em transplantes alogenicos para tumores sólidos é em cancer de rim.
Aproximadamente 20 a 30% dos pacientes com câncer de rim apresentam-se com doença
metastática e 20 a 40% dos pacientes submetidos a nefrectomia total por doença localizada
desenvolverão doença metastática. Entretanto, a despeito dessa variabilidade de evolução, o
câncer de rim responde aos mecanismos imunológicos, tendo sido relatados casos de
regressão espontânea. Vários estudos começaram a explorar o papel do transplante nãomieloablativo no tratamento do câncer de rim metastático. As taxas de resposta variam entre
0% e 57%. No trabalho inicial55, 10 de 19 pacientes (54%) tiveram regressão tumoral após o
transplante não-mieloablativo. Neste estudo, a maioria dos pacientes tinha histologia de
células clara, e as respostas ocorreram nos pulmões e linfonodos. A maior experiência provém
do grupo europeu56, com dados de 21 centros transplantadores. A resposta global foi de 32%,
tendo sido observadas 24 respostas parciais e quatro respostas completas em 121 pacientes
recrutados. Os fatores de impacto nas respostas foram: presença de doença o enxerto-contra-

hospedeiro crônica, infusão de linfócitos pós-transplante e menos de três sítios de metástases.
A mortalidade relacionada ao transplante foi de 16%. O grande limitante nesta situação está
ligado à situação clínica dos pacientes transplantados, geralmente com muita doença. A
resposta do enxerto-contra-tumor pode levar semanas a meses para ocorrer. Caso o paciente
tenha doença em progressão no momento do transplante, haverá poucas chances de haver
resposta antitumoral adequada. Portanto, a seleção de pacientes é fundamental nesse tipo de
estudo. Com a introdução de drogas antiangiogênicas, inibidores de tirosino quinase e de mTOR, as chamadas “terapia alvo”, o interesse pelo transplante alogênico tem se reduzido. Um
novo campo de investigação pode ser a associação da terapêutica imune do transplante
alogênico com drogas antiangiogênicas. O transplante alogênico de medula óssea para câncer
renal segue experimental57.
Conclusão
Algumas características do tumor germinativo e a queda da mortalidade relacionada ao
transplante autólogo observada nos últimos anos tornam esta terapia bastante atraente.
Os dados atuais demonstram que não há benefício de transplante autólogo como tratamento
de primeira linha para tumor germinativo. Pacientes cuja queda dos marcados séricos não é
satisfatória talvez se beneficiem deste procedimento. Em casos de recaída, muitos centros
utilizam o transplante como tratamento de resgate, após quimioterapia de resgate, porém não
há dados prospectivos que demonstram vantagem desta abordagem. Por outro lado,
quimioterapia em dose alta com suporte de células tronco hematopoiéticas é universalmente
aceita como tratamento padrão em caso de falha a pelo menos duas linhas de terapia prévia e
deve ser oferecido também quando há refratariedade à platina. Considerando a ausência de
benefício em estudo randomizado de um transplante versus tratamento convencional e os
resultados superiores, embora retrospectivos, com a utilização de dois transplantes, sugerimos
a realização de ao menos dois transplantes para tumores de testículo em recaída.
O papel do transplante autólogo para câncer de mama, apesar da vasta experiência,
permanece controverso. Não há indicação para cancer de ovário e pulmão.
O transplante alogênico de medula óssea oferece beneficio a longo prazo a um pequeno grupo
de doentes, especialmente com câncer de rim, porém ainda é considerado um tratamento
experimental.

Tabelas
Tabela 1. Esquemas de condicionamento
Instituição
Carboplatina
AUC=24
MSKCC12,58

Etoposide
1.200mg/m2

Ciclofosfamida
x

No. Transplantes
3

Indiana15 *

2.100mg/m2

2.250mg/m2

x

2

MSKCC59

1.500mg/m2

1.200mg/m2

150mg/kg

2

Alemanha60

1.500mg/m2

1.500mg/m2

x

3

Europa/Alemanha14,60 **

2.200mg/m2

1.800mg/m2

6.400mg/m2

1

EORTC8

Cisplatina
100mg/m2

Etoposide
1.500mg/m2

Ifosfamida
12.000mg/m2

No. Transplantes
3

*com manutenção oral de etoposide 50mg/dia x 21 dias a cada 4 semanas por 3 ciclos
**estudo suspenso na Alemanha devido a toxicidade deste esquema
Tabela 2. Quimioterapia com altas doses em pacientes com tumor germinativo
recaído/refratário
Instituição
No. Pacientes % RC
% Vivo e LD
Follow-up
59
58
40
21
28 meses
MSKCC

TRM
12%

Indiana14

40

30

15

> 24 meses

18%

Alemanha61

74

50

38

48 meses

3%

MSKCC13

84

56

50

58 meses

ND

Indiana20

184

ND

63

48 meses

3%

ECOG15

38

24

13

> 18 meses

13%

Europa17

109

26

31

45 meses

7%

Alemanha62

176

15*

34

> 60 meses

ND

Alemanha22

211

22**

43

36 meses

9%

MSKCC12

107

42***

53

> 60 meses

2%

RC: Remissão completa. LD: Livre de doença. TRM: Mortalidade relacionada ao tratamento.
ND: Não disponível
* 38% no total, quando incluídos os pacientes submetidos a cirurgia pós-transplante
** 37% no total, quando incluídos os pacientes submetidos a cirurgia pós-transplante
*** 50% no total, quando incluídos os pacientes submetidos a cirurgia pós-transplante
Tabela 3. Score Prognóstico de Beyer

Fator
Doença progressiva pré transplante
Mediastino primário
Refratariedade a cisplatina
Refratariedade absoluta a cisplatina
HCG > 1,0 UI/mL pré transplante
SLD: sobrevida livre de doença

Score
1
1
1
2
2

Risco
Baixo (zero)
Intermediário (1-2)
Alto (>2)

Tabela 4. Fatores prognósticos em tumor germinativo recaído.
Pontuação
Parâmetro
0
1
2
Sítio primário
Gonadal
Extragonadal

SLD em 2 anos
61%
34%
8%

3
Mediastinal
não-seminoma

Resposta prévia
RC/RPmNeg RPm+/Refratário Progressão
Intervalo livre de
> 3 meses
≤ 3 meses
progressão
AFP na recaída
Normal
> 1.000
≤ 1.000
bHCG na recaída
> 1.000
≤ 1.000
Metástase fígado,
Não
Sim
osso ou SNC
Pontuação final: 0 = Baixo risco, 1-2 = Intermediário, 3-4 = Alto risco e ≥ 5 = Muito alto risco.
Sobrevida global em 3 anos, respectivamente, 66%, 58%, 27% e 6%. Pacientes com tumor
seminoma pura, com todos os fatores de melhor prognóstico, tem sobrevida em 3 anos de
77%, sendo de muito baixo risco.
RC = remissão completa, RPmNeg = remissão parcial com marcadores negativos, RPm+ =
remissão parcial com marcadores positivos, SNC = sistema nervoso central.
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