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1. Imunossupressão em TCTH - Objetivo

Objetivo do Uso no Pós-TCTH:
Prevenção de GVHD em transplantes
alogênicos.

A Imunossupressão pode ser alcançada através de 3 principais maneiras:
- Depleção dos linfócitos;
- Desvio do tráfico linfocitário;
- Bloqueio das vias de resposta dos linfócitos.

Desafios:
Garantir TR e Minimizar EA.

Stucker F & Ackermann D. Immunosuppressive drugs - how they work, their side effects and interactions. 2011.

2. Imunossupressão em TCTH – Como agem?
Corticóides
- Inibem NF-kB.
- Suprimem a função das células B e T por
↓ transcrição de muitas citocinas.
- Induzem apoptose de células T
Inibidores de Calcineurina
- CsA/FK: Ligue-se à Ciclofilina→ ↓ Calcineurina
(fosfatase citoplasmática) → ↓ ativação dos fatores
de transcrição de células T → ↓ IL-2, IL-3 e interferon-γ.
Inibidores da mTOR
- SRL: ligação com a proteína FKBP-12 intracelular que
↓ proliferação de células T induzida por citocinas
Inibidores de IMDH
- MMF: Inibe reversivelmente a desidrogenase de IMP,
impedindo a síntese de purina das células B e T.

Imunobiológicos

- Todos são efetivos em qualquer indicação de imunossupressão?
- Eventos Adversos são possíveis? Quais os cuidados?
Kaplan FA. Immunosupressant drugs. 2018.

3. Imunossupressão em TCTH
Tratamento - Indicações Clínicas
- Todos são efetivos em qualquer indicação de
imunossupressão? NÃO.

2ª linha: refratariedade a esteróides:

Identificar a disponibilidade de drogas no serviço e
intervir com sugestões a Refratariedade em 1ª
linha de Imunossupressores (Tratamento de GVHD)
- aGVHD
1ª linha: esquema padrão: 2 mg/kg/dia
Metilprednisolona (ou dose de prednisona
equivalente).
Agentes adicionais (alternativas para GVHD
intestinal em 1ª linha):
+ Budesonida (grau 2 de aGVHD intestinal)
American College of Clinical Pharmacy. Hematopoietic Stem Cell Transplantation, 2016.

3. Imunossupressão em TCTH
Tratamento – Indicações
Clínicas

2ª linha: refratariedade a esteróides:

- cGVHD
1ª linha: esquema padrão: 1 mg/kg/dia
Prednisona
Agentes adicionais (alternativas para plaquetas <
100.000/L):
+ Inibidor de Calcineurina (geralmente,
Azatioprina)
Características do cGVHD
- Ocorre em cerca de 50% (variação de 10 a 80%)
- Trombocitopenia (<100 x 109/ L) e início
progressivo de GHVD aguda são associada ao
aumento do risco de mortalidade.
American College of Clinical Pharmacy. Hematopoietic Stem Cell Transplantation, 2016.

4. Imunossupressão em TCTH
Profilaxia – Indicações Clínicas

Combinação de Imunossupressores:
1) Ciclosporina + Metotrexato em doadores aparentados;
2) Tacrolimus + Sirolimus é uma alternativa aceitável em regimes de condicionamento mieloablativos que não
contenham bussulfano e com doadores aparentados;
3) Tacrolimus + Metotrexato em doadores não aparentados;
4) Inibidor da Calcineurina + Micofenolato em alguns condicionamentos de intensidade reduzida.
American College of Clinical Pharmacy. Hematopoietic Stem Cell Transplantation, 2016.
Beyond Fudamentals ASBMT Pharmacy SIG Course Book, 2017.

5. Seguimento Terapêutico em Imunossupressão
Profilaxia GVHD– TCTH aparentado
Seguimento de Uso dos Principais Imunossupressores:
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EFETIVIDADE - Garantir TR:
- Medicamentos de uso prévio: possibilidade de interação e inefetividade da terapia imunossupressora
profilática ou ineficácia de outras terapias de suporte pós-TCTH por conta da terapia imunossupressora;
- Funções Orgânicas: possibilidade alteração no metabolismo e eliminação da terapia imunossupressora;
- Acesso e Adesão: possibilidade da indisponibilidade de parte da terapia imunossupressora em serviços de
Componente Especializado + Uso inadequado da terapia imunossupressora;
SEGURANÇA - Minimizar EA:
- Efeitos Colaterais: possibilidade de desfechos clínicos não desejados que podem comprometer o Planejamento
Terapêutico do paciente;
- Long-Term Survivors: possibilidade de eventos clínicos adversos irreversíveis de longo prazo.
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6. Manejo do Paciente em Terapia Imunossupressora
Paciente Pós-TCTH
EFETIVIDADE - Garantir TR:
- Medicamentos de uso prévio: possibilidade de interação e inefetividade
da terapia imunossupressora profilática ou ineficácia de outras terapias
de suporte pós-TCTH por conta da terapia imunossupressora;
- Funções Orgânicas: possibilidade alteração no metabolismo e
eliminação da terapia imunossupressora;
- Acesso e Adesão: possibilidade da indisponibilidade de parte da terapia
imunossupressora em serviços de Componente Especializado + Uso
inadequado da terapia imunossupressora;

Estratégias:
- Revisão da Terapia Medicamentosa Global
para possíveis Interações Medicamentosas.
- Ajustes de Dose: Monitoramento de
Funções Hepática e Renal + Dosagem
Sérica de Imunossupressores.
- Educação ao Paciente e Avaliação da
Adesão a Medicamentos de Uso
Ambulatorial.

SEGURANÇA - Minimizar EA:
- Efeitos Colaterais: possibilidade de desfechos clínicos não desejados que - Acolhimento Clínico e Acompanhamento
podem comprometer o Planejamento Terapêutico do paciente;
Laboratorial.
- Long-Term Survivors: possibilidade de eventos clínicos adversos
irreversíveis de longo prazo.

7. Manejo de Imunossupressores – Interações e
Inefetividade
Interação com Medicamentos do Pós-Alta
Interação com derivados azólicos

Embora seja comum notar que os derivados azólicos
causam interações medicamentosas, provavelmente
as mais significativas interações na população de
pacientes de TCTH são com os imunossupressores,
como ciclosporina, tacrolimus e sirolimus.

Um estudo revisou interações medicamentosas significativas
em pacientes submetidos ao TCTH. O estudo forneceu um
resumo abrangente e forneceu recomendações para reduções
de dose.

A maioria dessas interações parecem ocorrer
dentro de 48 a 96 horas após o início do antifúngico
e não dependem da dose (devido à inibição direta e
indireta da enzima CYP450).

Beyond Fundamentals ASBMT Pharmacy SIG Course Book, 2017.
Glotzbecker B, Duncan C, Alyea E, et al: Important drug interactions in hematopoietic stem cell transplantation: what every physician should know, 2012.

8. Manejo de Imunossupressores – Funções Orgânicas
Ajustes de dose de Imunossupressores
Tacrolimus (FK)

Metotrexato (MTX)
Cuidados:
- Redução da dose – paciente deve ser avaliado no dia em que
cada dose é administrada.
Ajustes baseadas em Função Renal e Hepática:
Sugerir ajustes:
- Se creatinina > 2 x basal, transaminases > 200 UI / L ou
Bilirrubina > 5 mg / dL = Redução de dose de 50%.
- Se uma disfunção renal ou hepática mais grave, retenção de
líquidos (derrame pleural ou ascites), mucosite grave com
ameaça de obstrução das vias aéreas = o ideal é não realizar
a administração – consultar equipe.

American College of Clinical Pharmacy. Hematopoietic Stem Cell Transplantation, 2016.

8. Manejo de Imunossupressores – Nível Sérico
Ajustes de dose de Imunossupressores
Tacrolimus (FK)

Sirolimus (SRL)

SRL: 3-12 ng/mL → níveis séricos altos
podem estar associados a
microangiopatia tromboembólica e
doença veno-oclusiva, bem como
mielossupressão em alguns casos.

Ciclosporina (CsA)
CsA: 150 - 450 ng /mL →
dados sugerem que níveis
baixos (<200 -300
ng / ml) estão associados
ao risco aumentado de
GVHD aguda. Dados são
insuficientes para
correlacionar níveis
elevados com
aumento de toxicidade,
incluindo nefrotoxicidade.

FK - 5-20 ng/mL → níveis acima de 20 ng/mL
estão relacionados a aumento de toxicidade
renal (monitorar exames de função renal
também para auxiliar intervenções de ajuste de
dose). Se associado a Sirolimus, os níveis devem
American College of Clinical Pharmacy. Hematopoietic Stem Cell Transplantation, 2016.
estar dentro da faixa de 5-10 ng/mL.
Beyond Fudamentals ASBMT Pharmacy SIG Course Book, 2017.

9. Manejo de Imunossupressores
Monitoramento Laboratorial
Hepatotoxicidade
- Avaliar regularmente se paciente
está ingerido bebida alcóolica.
- Leflunomida e Azatioprina
costumam aumentar enzimas
hepáticas.
Eletrólitos
- Inibidores de Calcineurina alteram
as excreção de eletrólitos.

Cálcio e Magnésio
- CsA e FK costumam reduzir mais
frequentemente Ca +2 e Mg+2

Hsu D & Katelaris CH. Long-term management of patients taking immunosuppressive drugs. 2009.

10. Manejo de Imunossupressores
Monitoramento de Eventos Adversos
Cardiovascular
- Atenção para quadros hipertensivos – comum
com CsA e FK.
Gastrointestinal
- Dor abdominal, náuseas e diarréia – comum
com uso de MMF.

Catic-Dordevic A, et al. Current biochemical monitoring and risk management of immunosuppressive therapy after transplantation. 2017.
Miller LW. Cardiovascular Toxicities of Immunosuppressive Agents. 2002.

Take Home Messages
- As terapias imunossupressoras são importante parte do tratamento de suporte pós alta do paciente eos
pacientes necessitam ser monitorados por toda a equipe multiprofissional, garantindo o sucesso na profilaxia
do GVHD;
- Identificar o seguimento de cada paciente e sua terapia imunossupressora é importante para que esse
acompanhante seja melhor definido;
- Atentar sempre para as interações entre terapias de suporte pós-alta TCTH em especial, aos antifúngicos
azólicos;
- Acompanhar as funções orgânicas ou eventualmente, as dosagens de nível sérico para oportunidades de
otimização das doses dos imunossupressores;
- Acompanhar possíveis eventos adversos, clínicos e laboratoriais, para seu manejo adequado, impedindo o
aumento de seus graus e descontinuação/substituição da terapia mais efetiva.
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