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Transplante de Medula óssea

• HISTÓRICO

• Segunda Guerra Mundial

- falência medular por radiação

- Estudo com camundongos: 

efeito tóxico da radiação 

X 

infusão da medula óssea

= 

tolerância ao regime empregado

JACOBSON et al, 1949; LORENZ; REID; SHELTON, 1951



Transplante de Células Tronco Hematopoéticas

Tipos de TMO:
-TCPH autólogo
-TCPHalogênico/mieloablativo/não mieloablativo
-TCPH singênico

Modalidade de Doadores:
Aparentado
Não aparentado: Banco de MO e SCUP



TCTH Alogênico

Quando as células-tronco hematopoéticas provêm da 

medula óssea, do sangue periférico ou do sangue de 

cordão umbilical de um outro indivíduo (doador)



Transplante Alogênico

• HLA compatível : HLA idêntico/Haploidêntico

• aparentado ou relacionado

• não aparentado/ banco de medula óssea/cordão umbilical

• Doença do Enxerto contra hospedeiro/ Doença contra Tumor

• CARACTERÍSTICA: imunossupressora e mieloablativa

(Vogelsang, 2001)



HLA:Human Leucocyte Antigen



Caminho a ser percorrido



DECH- GVHD

Doença do Enxerto Contra Hospedeiro

Graftus Versus Host Disease 

Donec non lorem ultrices, tempor neque ac, aliquam arcu sed aliquet. 





• Forma aguda: até 

D+ 100 do TCTH

ou DLI

• Forma crônica: 

após D+100

Historicamente. Na atualidade usa-se 

o comportamento clínico
Diretrizes da Sociedade de Transplante de Medula Óssea 2015 





• A fisiopatologia da DECHa : resposta do complexo inflamatorio,reg
ulada por citocinas.O perfil inflamatorio resulta  em danificar o tecid
o do hospedeiro permeado pelo regime de quimioterapia e radioter
apia.

• Os tecidos danificados secretam citocinas inflamatórias,interleucin
a e fator de necrose tumoral. Com isso desencadea-se a ativação 
de células T do doador

• As células T citotóxicas mediam a respostas contra células alvo do 
hospedeiro, o que leva as manifestações clínicas da aGVHD



DECH Aguda: fatores de risco

• disparidade na compatibilidade HLA entre doador e paciente ( HLA 
mismatch ou doador não aparentado) 

• 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) 

(Vogelsang, 2001)

Diretrizes da Sociedade de Transplante de Medula Óssea 2015 



DECH aguda: Estadiamento e Classificação



DECHa: Graduação



DECH CRÔNICA

• A fisiopatologia da DECHc em grande parte não é clara e muito 

menos compreendido do que DECHa. 

• As células T do doador e células do timo linfócitos T CD4 + são 

apontados no envolvido da  DECHc a nível celular

(Vogelsang, 2001)



DECHc

Graduação Severidade
• Limitado
• Extenso

Avaliação Global Score 0-3
Suave
Moderado
Grave

• Critérios variam a cada órgão 
acometido

• Classificados a partir do impacto 
funcional

tps://www.fredhutch.org/content/dam/public/Treatment-Suport/Long-Term-Follow-
Up/LTFU_HSCT_guidelines_physicians.pdf (Revisado março 2019)

https://www.fredhutch.org/content/dam/public/Treatment-Suport/Long-Term-Follow-Up/LTFU_HSCT_guidelines_physicians.pdfRevisado




DECH CRÔNICA



Implicações para o Enfermeiro

• Enfermeiros desenvolvem importante papel no recochecimento precoce de 

sinais e sintomas de DECH

• Enfermeiros são essenciais na educação da paciente e familiars no 

autogerenciamento do sinais e sintomas de DECH

(Mattson MR, CJON V11 n3 2007)




