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O QUE É O QUE É TCTH?

 O TCTH (Transplante de Células Tronco 
Hematopoiéticas) é conhecido também  como 
TMO (Transplante de Medula Óssea).

 O termo TCTH é utilizado pois as células 
tronco hematopoéticas são as responsáveis 
pela gênese das células sanguíneas, ou seja, a 
hematopoese (formação dos eritrócitos, 
leucócitos e plaquetas).

 Procedimento terapêutico que consiste na   
infusão por via intravenosa de células tronco 
hematopoéticas, com objetivo de reconstruir 
o órgão hematopoiético.



Fontes De CélulasFontes De Células Tronco Hematopoiéticas - CTH

São fontes de CTH:
− Medula óssea
− Sangue Periférico
− SCUP

 Medula óssea (MO)

Trata-se de um tecido esponjoso
localizado no interior dos ossos
longos e chatos (esterno, ossos da
bacia, costelas e vértebras).

A MO é o local onde ocorre a
hematopoese, e portanto é uma rica
fonte de CTH.



Fontes de CélulasFontes de Células Tronco Hematopoiéticas - CTH

 A medula óssea é coletada em centro 
cirúrgico. É um procedimento 
realizado sob anestesia, onde são 
realizadas diversas punções ( cerca de 
100 a 200) geralmente na crista ilíaca 
posterior para conseguir aspirar o 
volume adequado de MO. 

 Após a coleta, as células são 
acondicionadas, podendo ser 
infundidas imediatamente ou 
criopreservadas. 

 Caso haja incompatibilidade de grupos 
sanguíneos ou fator RH, a medula será 
manipulada no laboratório.



Fontes de CélulasFontes de Células Tronco Hematopoéticas

 Sangue Periférico

Além da MO, também podemos
coletar CTH no sangue periférico. 
No entanto, para que possa ocorrer
a coleta dessas células é necessário
que haja uma estimulação da MO,
para que ela produza uma grande
quantidade de células e as mande
para a corrente sanguínea.

A estimulação da MO poderá ser realizada
pela administração de fatores
estimuladores de colônias de
Granulócitos (Filgrastima/Granulokine)
ou pela administração de quimioterápicos
imunossupressores. Esta técnica denomina-se 
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Fontes De CélulasFontes De Células Tronco Hematopoiéticas - CTH

• Sangue de Cordão Umbilical e 
Placentário

É uma das fontes mais ricas em
células tronco hematopoiéticas. No
entanto, devido a sua pouca
quantidade , há uma limitação no
peso do receptor, que deve ser de
até 50 Kg p/ uma unidade de cordão.

O SCUP apresenta algumas
vantagens frente à outras fontes de
CTPH. Como o sangue de cordão é
imunologicamente mais imaturo, é
menos  frequente o aparecimento
de doença enxerto contra
hospedeiro (DECH), principal
complicação pós TMO. 

Além disso, possui um  método de 
coleta não invasivo sem risco 
cirúrgico e a possibilidade de uma 
única coleta, com fácil obtenção.



        DOADOR  DE DOADOR  DE CTH



Doação de Doação de 
MO/SP/SCUP/HCMO/SP/SCUP/HC



        TIPOS DE TIPOS DE TCTH

 Existem três tipos de TCTH: 
autogênico, singênico e alogênico

Autogênico / Autólogo

É a utilização das CTH do
próprio paciente coletadas
através de aférese.
É indicado para pacientes que
não possuem infiltração
neoplásica na medula. Essa
confirmação é obtida após a
biópsia da MO onde o 
material coletado mostra
apenas células normais, com
ausência de células malignas.

TCTH Autogênico







O TCTH-O TCTH- Autogênico

Quadro 1: Indicações de TCTH Autogênico

 Vantagens

Menor morbi-mortalidade, 
possui um limite superior de 
idade (60 anos), período de 
neutropenia menor que 2 
semanas. 

Desvantagens

Células tumorais presentes 
no enxerto- pode levar a uma 
recaída , infertilidade, 
catarata(para pacientes que 
fazem irradiação corporal 
total), e surgimento de 
outras neoplasias (SMD, 
Leucemias agudas).

Indicações de TCTH Autogênico

Adulto Pediatria

 Linfoma de Hodking
Linfoma Não Hodking
 Mieloma Múltiplo
Leucemia Aguda em 
remissão clínica e 
hematológica

 Tumores sólidos nos 
canceres invasivos
 TU cerebral
Neuroblastoma
Sarcoma de Ewing
TU de Wilms
TU de células 
germinativas



O TCTH -O TCTH - Singênico

TCTH Singênico

É a utilização das CTH 
obtidas de um irmão gêmeo 
idêntico (homozigoto 
/univitelino) e portanto 
perfeitamente compatíveis 
com receptor.

São mais raros, e 
apresentam toxicidade e 
complicações mínimas.



O TCTH -O TCTH - Alogênico

As CTH são obtidas de um doador 
que seja histocompatível. Esse 
doador pode ser aparentado ou 
não- aparentado.

 Aparentado- o doador é um 
irmão ou outro familiar do 
receptor.

Não aparentado- o doador é 
voluntário.

Nesse tipo de transplante é 
necessário a detecção de 
doadores compatíveis compatíveis 
com o receptor. Isso é realizado 
através da análise do sistema 
HLA.

TCTH Alogênico aparentado

TCTH Alogênico não aparentado





O TCTH -O TCTH - Alogênico

O Sistema HLA (antígeno 
leucocitário humano) é o 
responsável pela identidade 
imunológica de cada indivíduo. Ele 
está presente na superfície dos 
leucócitos.

Combinações de HLA

Doador Ideal Mínimo

Aparentado 6/6 3/6

Não 
aparentado

6/6 5/6

SCUP 6/6 3/6

Para que haja o transplante , é preciso 
que os antígenos do doador sejam 
semelhantes ao do receptor. O melhor 
doador  é o que possui antígenos 
semelhantes aos do receptor nos seus 
locus A, B, C, D ou DRB1
Quanto maior a diferença entre
 doador e receptor, mais complicações.

Fonte: Ações de Enfermagem para o controle do Câncer. 3ª edição



O TCTH-O TCTH- Alogênico

 Vantagens

Não há risco de contaminação
por células malignas no
enxerto.

Possui efeito imunológico anti
câncer enxerto x células
malignas.
 
Trata doenças malignas e não
malignas da medula óssea.  

Indicado para doenças genéticas e
imunológicas

Os filhos herdam metade do material de cada progenitor

 Desvantagens

Difícil compatibilidade de HLA

Alto risco de Doença enxerto x 
hospedeiro- DECH e mortalidade



As Etapas As Etapas  do TCTH

Condicionamento

Fase de preparo do paciente para 
receber as CTH.  Consiste na infusão 
de quimioterapia em altas doses, que 
pode estar associada ou não a 
irradiação corporal total(ICT).

Tem como objetivos:

- Erradicar as células malignas

-Preparar o espaço para a nova medula

-Imunossupressão para diminuir o 
risco de rejeição

De acordo com a doença e o tipo 
de transplante, será utilizado um 
protocolo de condicionamento 
específico.

As ações de Enfermagem nesse 
momento estão voltadas para o 
controle da toxicidade e 
hipersensibilidade relacionadas a 
quimioterapia.



As Etapas As Etapas  do TCTH

 Infusão das CTH

A técnica de infusão das CTH depende do 
tipo de obtenção de células 
progenitoras que será utilizado(M.O / 
S.P/ SCUP).ou o grau de 
compatibilidade  pelo sistema ABO-RH.

É realizado após regime de 
condicionamento no dia 0(zero);é 
infundida através de um CVC .  



Complicações Agudas pós TCTH Complicações Agudas pós TCTH e Ações de 
enfermagem

 Nos primeiros cem dias pós TCTH 
, as maiores complicações 
resultam do regime de 
condicionamento, da perda da 
função medular, da 
reorganização do sistema imune 
do paciente e dos fenômenos 
imunológicos, rejeição e doença 
enxerto contra o hospedeiro. 

 Raramente as complicações 
estão relacionadas à doença 
original do paciente.

 A atuação da equipe de 
enfermagem visa a prevenção 
e a detecção precoce das 
principais complicações:

₋ Náuseas e vômitos
₋ Alterações hematológicas
₋ Insuficiência renal
₋ Infecções
₋ Mucosite
₋ Diarreia
₋ DVOH
₋ Complicações pulmonares
₋ DECH Agudo



Náuseas e Náuseas e Vômitos 

 São frequentes em pacientes 
submetidos ao TCTH, estando 
associadas á QT. Outras causas: 
DECH, esofagite por CMV ou 
infecções do TGI.

 Manifestações clínicas: 
inapetência, anorexia, náuseas, 
vômitos.



Alterações Hematológicas

  A aplasia medular tem duração 
entre 15 à 28 dias. Alguns fatores 
como QT prévia, depleção de 
linfócitos T; esplenomegalia 
volumosa em portadores de 
LMC, pacientes 
politransfundidos  pré  TCTH.  
Nesse período, o paciente fica 
mais suscetível a infecções e aos 
riscos de sangramentos.

Manifestações Clínicas :
₋  Enterorragias; 
₋ Hematêmese; 
₋ Epistaxe;
₋ Alterações do nível de consciência;        

                   
₋ Convulsão/perda da consciência;
₋ Coma;
₋ Taquicardia /hipotensão.

                                                 



Infecções

  Cerca de 50% dos pacientes 
desenvolvem bacteremia ou 
fungemia.  Existe uma preocupação 
muito grande no sentido de reduzir a 
contaminação do ar por esporos de 
fungos como o Aspergillus. Filtro 
HEPA.

 Manifestações clínicas:
₋  Febre;
₋ Taquipnéia;
₋ Apatia;
₋ Tremores/calafrios;
₋ Hipotensão;
₋ Cefaléia,corisa;
₋ Cianose;
₋ Tosse/expectoração;
₋ Disúria,anúria,piúria.



   Mucosite

 A mucosite oral é a complicação mais 
comum pós-tmo, incidência em torno 
de 90%.A gravidade dependerá do 
diagnóstico ,do  regime de 
condicionamento estado nutricional , 
condições prévias da cavidade oral e 
tipo de TCTH , e da presença de 
DECH.

Manifestações clínicas: 
₋Dor,
₋lesões ulceradas; 
₋Sangramento;
₋Alterações no paladar;
₋Sialorréia;
₋Odinofagia;
₋Dificuldade de articular 
palavras;  
₋Esofagite.



Doença  VenoclusivaDoença  Venoclusiva Hepática (DVOH) Hepática (DVOH)
SINDROME SINUSOIDALSINDROME SINUSOIDAL

 Acomete entre 10 a 60 % dos 
pacientes submetidos ao TCTH, como 
resultado direto da toxicidade no 
fígado por causa do regime de 
condicionamento, sendo a 
agressividade diretamente 
relacionado ao protocolo de 
condicionamento utilizado.

 Manifestações clínicas  : 
₋ Icterícia,
₋ Ganho ponderal;
₋ retenção hídrica;
₋ Colúria com redução do débito urinário;
₋ Hepatomegalia;
₋ Ascite;
₋ Náuseas e vômitos;
₋ Edema;
₋ Alterações dos fatores de coagulação 

sanguínea



      Complicações Complicações Pulmonares

 Alterações frequentes em pacientes 
submetidos ao TCTH, destacando-se pelas 
altas taxas de morbidade e mortalidade. 
Resultam pelo regime de condicionamento 
e/ou infiltrações por infecções bacterianas , 
virais ,por fungos ou protozoários.

Complicações pulmonares mais comuns :
₋ Pneumonia intersticial
₋ Pneumonia infecciosa
₋ Hemorragia pulmonar

Manifestações  Clínicas: 
₋ Febre/hipotensão;
₋ Tosse/taquipnéia;
₋ Hipoxemia/cianose;
₋ Taquicardia;
₋ Dor torácica;
₋ Fadiga;
₋ Hemoptise;
₋ Dispnéia/coriza



  Doença Enxerto Doença Enxerto contra Hospedeiro DECH

 É uma síndrome que ocorre 
usualmente depois do TCTH 
alogênico , caracterizada por sinais e 
sintomas associados principalmente à 
pele, TGI, fígado. È mediada por 
células imunocompetentes, 
provenientes do doador, 
particularmente os linfócitos T.

 Mesmo quando a compatibilidade do 
HLA é completa, a presença de 
antígenos menores incompatíveis, 
pode ser responsável pelo 
aparecimento da DECH.

 DECH AGUDA: Ocorre quando as 
células T do doador através de 
mecanismos secundários ,atacam as 
células do receptor.

 DECH CRÔNICA : É produzida por 
linfócitos imunocompetentes do 
receptor, envolvendo uma disfunção 
imune do hospedeiro ,permitindo o 
desenvolvimento de auto-imunidade.

 Profilaxia e Controle : Agentes 
imunossupressores

Ex: CSA associada ao Metotrexate (MTX).
Tratamento:  Elevadas doses de 

corticosteróides.



DiarDiarréia

 
 Ocorre nas primeiras semanas após o 
TCTH , como resultado da ação da QT e 
ou ICT do regime de condicionamento,  
podendo estar associado à 
antibioticoterapia oral (descontaminação 
da flora intestinal). Pode também ocorrer 
pela DECH aguda e infecção intestinal.
 

 Manifestações clínicas : 
₋ Dor
₋  Distenção abdominal;                        

        
₋ Fraqueza
₋ Prostação;
₋ Lesão perineal;
₋ 3 ou + evacuações semilíquidas 

ou líquidas ao dia .



CONCLCONCLUSÃO

OBRIGADAOBRIGADA  !!                  Educont.cemo@inca.gov.brEducont.cemo@inca.gov.br

 Devido as suas peculiaridades, se faz 
mister a presença da Enfermagem 
com sua assistência sistematizada ao 
paciente submetido ao transplante de 
células tronco hematopoiéticas, bem 
como a presença de uma equipe 
multiprofissional, para que o cuidado 
oferecido a esse paciente seja 
conduzido de uma maneira holística.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29

