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DECH - Incidência

• Doenca do enxerto contra o hospedeiro (DECH) é uma das principais
complicações pós transplante de células-tronco hematopoiéticas, desencadeada
pelo sistema imune doador derivado, e responsável por morbidade, mortalidade
e diminuição da qualidade de vida destes pacientes;

• Embora as taxas de incidência relatadas diferem, estima-se que, dependendo dos
fatores de risco estudados, 20 - 50% de todos os pacientes transplantados
experimentarão grau 2 ou mais da DECH aguda apesar da profilaxia imuno-
supressora ;

• 30-70% dos pacientes que ultrapassam os 100 dias, terão diagnóstico de DECH
crônica.

Hausermann et al. Dermatology 2008;216:287–304
LM Ball and RM Egeler. Bone Marrow Transplantation (2008) 41, S58–
S64



DECH
Definição



Fisiopatologia DECH



DECHa

• Fatores de risco:

• Disparidade HLA

• Doador e receptor de sexos diferentes

• Intensidade do regime de condicionamento

• Regime profilático

• Fonte de células progenitoras
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DECHa

• Pele

• Eritema maculopapuloso (nuca, face, ombros, palmas e plantas) / prurido

• Estágio 1: eritema micropapuloso em menos 25% da SC

• Estágio 2 : eritema micropapuloso entre 25 e 50% da SC

• Eritrodermia generalizada

• Eritrodermia generalizada com vesículas e bolhas

Fonte: Consenso SBTMO 2015
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DECH
Pele





DECHa

• Trato gastrointestinal

• Acometimento porção superior e inferior

• Náuseas, vômitos

• Anorexia

• Diarréia

• Dor abdominal

• Histopatologia

Fonte: Consenso SBTMO 2015



DECHa

• Estágio 1: Diarréia 500-1000 ml / 24hs

• Estágio 2: Diarréia 1000-1500ml / 24hs

• Estágio 3: Diarréia 1500-2000ml / 24hs

• Estágio 4: Diarréia > 2000ml ou dor abdominal ou íleo paralítico



DECHa

• Fígado

• Raramente é afetado de forma moderada ou severa, sem 
outros órgãos envolvidos

• Acompanhamento de exames laboratoriai (BT, FA);

• Exame físico (hepatomegalia dolorosa, retenção hídrica, 
prurido), circunferência abdominal;

• Diagnósticos diferenciais.



DECHa
Fígado

• Estágio 1: Bilirrubina 2-3 mg/dl

• Estágio 2: Bilirrubina 3-6 mg/dl

• Estágio 3: Bilirrubina 6-15 mg/dl

• Estágio 4: Bilirrubina > 15 mg/dl

Fonte: Consenso SBTMO 2015



DECHa
Estadiamento Global

Fonte: Consenso SBTMO 2015



DECHa
Tratamento
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DECHa
Tratamento

• Se não houver melhora em 5-7 dias, ou progressão 72hs...

• Adição segunda ou terceira linha de tratamento, por exemplo:

• 2ª -> FEC, Interleucinas-2, Sirolimus, MMF

• 3ª -> MTX, Pentostatin, Células Mesenquimais

Fonte: Consenso SBTMO 2015



DECHc
Classificação

• Sinais e Sintomas

- Diagnósticos

- Distintos

- Comuns

O grupo do NIH recomenda os seguintes critérios para o diagnóstico
da DECH-c:
• Distinção da DECH-a.
• Presença de pelo menos um sinal clínico diagnóstico da DECH-c,
ou a presença de pelo menos uma manifestação distinta,
confirmada
• Exclusão de outros diagnósticos possíveis.

Um sistema de pontuação clínico (0-3) deve ser utilizado para a
avaliação do envolvimento de órgãos ou locais, individualmente.
Uma avaliação global da gravidade (leve, moderada ou grave) deve
ser realizada



DECHc



DECHc



Fonte: Bouzas Luiz Fernando S., Silva Marcia M., Tavares Rita de Cássia
B. S., Moreira Maria Cláudia R., Correa Maria Elvira P., Funke Vaneusa A.
M. et al . Diretrizes para o diagnóstico, classificação, profilaxia e
tratamento da doença enxerto contra hospedeiro crônica. Rev. Bras.
Hematol. Hemoter.



Orientações Enfermagem

• Pele, Cabelo e Unhas
• Prevenção a exposição solar

• Protetor solar, chapéu, guarda-chuva, roupa apropriada, evitar exposição

• Hidratação

• Presença de úlceras – medidas e curativos

• Perguntas-chave: tem alguma lesão ou novo rash, espessamento, prurido,

alopécia crônica, canície precoce, alterações ungueais.
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Olhos

• Cerca de 60 a 90% dos pacientes com GVHD apresentam alterações oculares

• Sintomas 

• Fotofobia

• Ressecamento

• Blefarite, ceratite, edema conjuntival…

• Exames –> colírios de corante, teste de Schimmer

• Tratamento 

• Medidas ambientais

• Colirios lubrificantes (sem conservante), imunossupressores, de corticóide

• Lentes de contato gelatinosas, plugs lacrimais

• Cirurgia de catarata

• Óculos com proteção lateral 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8kO7btt7cAhUGQ5AKHYJMB14QjRx6BAgBEAU&url=https://bethematchclinical.org/post-transplant-care/chronic-gvhd/eyes/&psig=AOvVaw3vn7H8bdv2_46JGaYP0_E0&ust=1533851082579451


DECH
Olhos



DECH
Mucosa Oral

• Avaliação clínica com a Odontologia

• Perguntas-chave

• Tolera pasta de dente, comida condimentada;

• Tolera bebidas gaseificadas;

• Xerostomia;

• Dificuldade para abrir / deglutir.
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DECH
Genital

• Sexualidade

• Exame Ginecológico

• Perguntas-chave

• Problemas com dispaurenia, xerostomia, libido;

• Últimos exames de rastreamento.



DECH
Pulmonar

• Exame físico

• Espirometria

• Perguntas-chave

• Tem falta de ar ao subir escadas;

• Tosse ou coriza;

• Teve alguma internação ou tratamento por pneumonia ou bronquite no 
ultimo ano;

• Qual o nível de atividade em comparação ao pré transplante.



Registro Fotográfico



Pré TMO x Pos TMO

• Fenômeno complexo

• Equilíbrio tratamento x efeitos

• ` e o transplante nao acaba quando termina…`

• Qualidade de vida



Manejo de Enfermagem

• O acompanhamento rigoroso destes pacientes, permite que muitas
alterações sejam detectadas precocemente e abordadas de forma
adequada, com foco em uma melhor qualidade de vida.



Obrigada!


