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RESUMO 

Borba CC. Fatores que influenciaram nos resultados das coletas de células 

progenitoras hematopoéticas em crianças portadoras de neuroblastoma 

avançado [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo; 2016. 

Objetivos: Avaliar os resultados das coletas de células hematopoéticas 

CD34+, por aférese, em crianças portadoras de neuroblastoma tratadas no 

Serviço de Oncologia e Hematologia do Instituto da Criança do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; estudar 

os fatores (idade, peso, estimulação com quimioterapia, dose do G-CSF, uso 

terapêutico de 131I-MIBG e tempo entre exposição à quimioterapia prévia) 

que influenciaram na mobilização e no rendimento da coleta de células 

CD34+ no sangue periférico e associar a quantidade de células CD34+ 

obtidas com a evolução clínica do paciente. Métodos: Trata-se de um 

estudo retrospectivo de pacientes com neuroblastoma submetidos à coleta 

de células-tronco hematopoéticas entre janeiro de1989 e junho 2012. 

Resultados: Avaliados 45 prontuários de crianças com idade mediana de 

3,1 anos (0-12 anos), 26 (57%) apresentavam metástase em medula óssea 

ao diagnóstico. O tempo entre diagnóstico e o início da mobilização foi em 

média 19,7 ± 12 meses (mediana de 15,8 meses). Dos pacientes estudados, 

11/45 (24,4%) receberam 131I-MIBG terapêutico antes da mobilização. 

Somente cinco pacientes (11,1%) receberam quimioterapia associada ao G-

CSF para mobilização; as demais 40 crianças (88,9%) receberam 

exclusivamente G-CSF na dose média 26,5 ± 5,3 µg/kg/dia (mediana 28 

µg/kg/dia). Não houve correlação entre o número máximo de células CD34+ 

no sangue periférico com a idade (p=0,9), com o peso (p=0,63), com a dose 

do G-CSF (p=0,46) ou com o intervalo entre o diagnóstico e o início da 

mobilização (p=0,09). A mediana da quantificação de células CD34+/µL no 



 

 

sangue periférico foi de 36,6 células, média de 45,2 ± 42,6 (mínimo 1,7 e 

máximo 236,3). Pacientes que haviam recebido 131I-MIBG previamente à 

mobilização apresentaram menor número de células CD34+/µL no sangue 

periférico (p=0,04). Em 26 pacientes (57,8%) foi possível coletar mais de 

2,0x106 células CD34+/Kg na primeira coleta e em 19 pacientes (42,2%) 

foram necessárias mais de uma coleta, sendo que, oito pacientes (17,8%) 

apresentaram falha de mobilização. Os pacientes que apresentaram menor 

quantidade de células CD34+/µL no sangue periférico (≤12) não 

conseguiram número maior ou igual a 2,0x106 células CD34+/Kg em 81,8% 

das coletas. O número mediano de células infundidas foi de 2,66 x106 

células CD34+/Kg (média 3,38 ±1,6; mínimo 1,8; máximo 8,74 x106 

CD34+/Kg). Os pacientes apresentaram contagem de leucócitos maior que 

1000/mm3 e de plaquetas maior 50000/mm3 por dois dias consecutivos em 

média, no dia 13 ± 10 e no dia 46 ± 33, respectivamente, após infusão. 

Conclusões: A coleta de células-tronco hematopoéticas por aférese foi 

factível em todos os pacientes do estudo. Não houve influência significativa 

da idade, do peso, da dose do G-CSF e do tempo entre diagnóstico e inicio 

da mobilização, no número máximo de células. O uso prévio à coleta de 131I-

MIBG terapêutico parece influenciar negativamente no pico de células 

CD34+ no sangue periférico (p=0,04). A contagem de células CD34+ no 

sangue periférico é importante fator preditivo do resultado das coletas de 

células progenitoras hematopoéticas CD34+ por aférese. 

Descritores: Neuroblastoma. Fator estimulador de colônias de granulócitos. 

Mobilização de células-tronco hematopoéticas. Células-tronco. 

Células-tronco hematopoéticas. Criança. 3-iodobenzilguanidina. 

 

 

 



ABSTRACT 

Borba CC. Factors influencing results of peripheral hematologic progenitor 

cells harvesting in children with advanced Neuroblastoma [Dissertation]. São 

Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2016. 

Objectives: To evaluate the results of peripheral hematopoietic CD34+ stem 

cells harvesting in children with neuroblastoma treated at Serviço de 

Oncologia e Hematologia do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; regarding age, 

weight, stimulation with chemotherapy, G-CSF dose, time between diagnosis 

and the mobilization beginning and therapeutic 131I-MIBG use and the 

influence in mobilization and peripheral harvesting of autologous 

hematopoietic stem cells and to associate the amount of CD34+ cells 

obtained with the patient’s clinical evolution. Methods: Between January 

1989 and June 2012, children with neuroblastoma underwent to mobilization 

and peripheral hematopoietic stem cell harvesting and were retrospectively 

analyzed. Results: The charts of 45 children were reviewed. Median age 

was 3.1 years (0-12years), and 26 (57%) had metastases in bone marrow at 

diagnosis. Average time between diagnosis and mobilization was 19.7 ±12 

months (median, 15.8 months). 11/45 (24.4%) received therapeutic 131I-MIBG 

prior to mobilization. The average G-CSF dose was 26.5 ± 5.3mg/kg/day 

(mean 28mg/kg/day). There was no correlation between the absolute number 

of peripheral CD34+ cells and age (p=0.9), weight (p=0.63), G-CSF dose 

(p=0.46) or the range between diagnosis and early mobilization (p=0.09). The 

median quantification of CD34+ cells/uL in peripheral blood was 36.6, 

average 45.2 ±42.6 (minimum 1.7 and maximum 236.3 CD34+ cells/uL). 

Patients who had received therapeutic 131I-MIBG prior to mobilization, 

showed fewer absolute amount of CD34+/uL cells in peripheral blood 

(p=0.04). In 26 patients (57.8%) it was possible to harvest more than 2.0 x106 



 

 

CD34+ cells/kg at first apheresis and in 19 patients (42.2%) more than one 

collection were necessary, and eight patients (17.8 %) failure to mobilize. 

Patients presenting less than 12 CD34+ cells/uL in peripheral blood on the 

harvesting day failed to reach more then 2.0x106 cells CD34+/kg in 81.8% of 

the apheresis procedures. It was infused a median number of 2.66 x106 

CD34+ cells/kg (mean 1.6 ±3.38; min 1.8; max 8.74 x106 CD34+ cells/kg). 

After the stem cells infusion, patients had white blood cells count greater than 

1000/mm3 and platelet greater than 50,000/mm3 for two consecutive days on 

average after 13 ±10 and 46 ± 33 days, respectively. Conclusions: The 

hematopoietic stem cells harvesting was feasible in all patients included in 

this report. The G-CSF dose, age, weight and the period between harvesting 

and diagnosis showed no influence in mobilization and harvesting of 

autologous hematopoietic stem cells, however the absolute number of 

peripheral blood CD34+ cells/µL is an important predictive factor for the 

harvesting outcome. Additionally our findings support for the first time the 

notion that the use of therapeutic 131I-MIBG could have a negative impact in 

mobilization of peripheral blood stem cells in children with neuroblastoma. 

Descriptors: Neuroblastoma. Granulocyte colony-stimulating factor. 

Hematopoietic stem-cells mobilization. Stem-cells. Child. 3-

iodobenzylguanidine. 
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A sobrevida global das crianças portadoras de tumores sólidos vem 

gradativamente aumentando desde a década de cinquenta, passando de 

zero para aproximadamente 80% nos dias atuais. Entretanto, alguns 

tumores, como o neuroblastoma, ainda não atingiram esta margem de 

sucesso, com expectativa de vida em cinco anos menor que 50% para 

pacientes com doença metastática (Finkelstein, 1987; Odone-Filho, 1992; 

Evans et al., 1992, Cohn et al., 2009), e de 20% em pacientes que recidivam 

durante o tratamento (London et al., 2011). 

O neuroblastoma é o tumor sólido extracraniano mais comum da 

infância, representando 7% de todas as neoplasias malignas nesta faixa 

etária. A incidência é de 10,2 casos por milhão de crianças abaixo de 15 anos 

e a idade média ao diagnóstico é de 17 meses, com discreta predominância 

no sexo masculino (1,15: 1,0) (Maris et al., 2007; Maris, 2010). 

É um tumor que deriva das células nervosas primitivas da crista 

neural, e surge principalmente na medula da adrenal e gânglios simpáticos 

para-espinais da região cervical, tórax, abdome e pelve. É um dos tumores 

mais enigmáticos com heterogeneidade biológica e comportamento clínico 

com padrões contrastantes, pois se apresenta na maioria das vezes como 

um tumor agressivo e com alto grau de disseminação, e, por outras vezes, 

apresenta remissão espontânea (Kinnier-Wilson et al., 1974; Carlsen, 1990; 

Goldsby e Matthay, 2004). 
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Os casos familiares ou aqueles sugestivos de mutação transmitida, 

como os neuroblastomas de adrenal bilateral, devem ter pesquisadas as 

mutações do oncogene ALK ou do PHOX2B (Mossé et al., 2004 e 2008). 

Nos casos esporádicos, a transformação maligna provavelmente se origina 

da interação de variantes comuns do DNA com outros fatores. Polimorfismos 

de FLJ22536 no cromossomo 6p22.3 e BARD1 no cromossomo 2q35 são 

mais frequentes em crianças com neuroblastoma que na população normal 

(Maris et al., 2008; Capasso et al., 2009; Bagatell e Cohn, 2016). 

Cerca de 30% dos neuroblastomas apresentam alterações 

cromossômicas correlacionadas ao prognóstico. A amplificação do oncogene 

MYCN (mais de duas cópias) contribui para o comportamento agressivo das 

células de neuroblastoma, principalmente quando acima de dez cópias 

(Brodeur et al., 1984; Schwab, 1990). Alterações em 3p26 e 11q23 podem ser 

vistas em 19% e 29% dos casos de tumores avançados, respectivamente 

(Schulte e Eggert, 2015; Bagatell e Cohn, 2016). 

A análise do conteúdo de DNA também pode mostrar anormalidades 

em pacientes com neuroblastoma, as quais têm valor prognóstico. Pacientes 

com hiperdiploidia, menores de 18 meses e sem amplificação do oncogene 

MYCN têm bom prognóstico mesmo com doença avançada (Godsby e 

Matthay, 2004; Look et al., 1991; Maris, 2010; London et al., 2011). 

O neuroblastoma caracteriza-se por uma massa sólida, circunscrita, 

quando o tumor se localiza na adrenal ou no mediastino posterior, ou por 

várias massas contíguas quando paravertebral. A superfície de corte do 

tumor varia de cística e hemorrágica, a sólida e com calcificações finas e 

puntiformes, difusas ou localizadas, de coloração amarelada (necrose) ou 
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cinza (áreas maduras) ou branca com áreas hemorrágicas (áreas imaturas). 

O diagnóstico diferencial do neuroblastoma inclui cistos hemorrágicos da 

adrenal, feocromocitomas e neoplasias do córtex da adrenal (Dehner, 1990). 

Microscopicamente, o neuroblastoma é uma das neoplasias de 

"pequenas células azuis" da infância. O típico neuroblastoma é composto de 

células pequenas e uniformes, com núcleo denso e hipercromático e 

citoplasma escasso, que se organizam em circunferências com um centro 

composto de uma rede de delicadas fibrilas representando processos 

neuríticos e denominadas rosetas de Homer-Wright. O estroma é composto 

por células fusiformes com citoplasma delicado, processos citoplasmáticos e 

pequenos corpos neuronais. Quando há células ganglionares maduras e 

imaturas e neuroblastos juntos, trata-se de um ganglioneuroblastoma 

(Shimada et al., 1999). 

O neuroblastoma pode ter origem em qualquer parte do sistema 

nervoso simpático. O local mais frequente de apresentação do tumor 

primário é o abdome, tanto na loja adrenal (40%), como na cadeia 

paraespinal (25%) e pelve (5%). Pode ocorrer também no tórax (15%), na 

região cervical (5%) e em 1,5% dos pacientes, o tumor primário não é 

detectado ao diagnóstico (Odone-Filho et al., 1989; London et al., 2011). 

Geralmente, 50% dos lactentes menores de um ano e em 70% das 

crianças maiores apresentam doença disseminada ao diagnóstico, com 

preferência para linfonodos (42%), ossos (69%), medula óssea (78%), fígado 

(20%), sistema nervoso central (7%), testículos (2%) e pele (2%) (London et 

al., 2011). 
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Os sintomas e sinais variam de acordo com o território acometido. O 

aumento de volume abdominal por crescimento tumoral é um dos principais 

sintomas, com massas irregulares, dolorosas, e que frequentemente 

ultrapassam a linha média (Maris et al., 2007). Extensas massas retroperitoneais 

podem levar à compressão de vasos, causando linfedema de membros 

inferiores ou, se esta compressão atingir a vasculatura renal, hipertensão 

arterial. As massas torácicas podem permanecer assintomáticas por longo 

tempo e serem descobertas por acaso em radiografia, ou podem causar 

distúrbio respiratório por compressão das vias aéreas, quando seu volume é 

muito grande ou seu crescimento é muito acelerado (Lonrgan et al., 2002). 

A dor óssea por infiltração metastática também bastante frequente, 

levando a um prejuízo das atividades normais da criança. A infiltração do 

osso esfenoide e da órbita resulta em proptose e equimose periorbitária 

(olhos de guaxinim) (Hiorns, 2001; Maris et al., 2007). 

Sintomas inespecíficos como febre intermitente, emagrecimento, 

apatia, e dores generalizadas são frequentes. Sintomas neurológicos são 

também descritos, como a síndrome de opsomioclonus, uma cerebelite 

aguda de provável etiologia autoimune, caracterizada por ataxia e 

movimentos oculares, e que ocorre em 4% dos pacientes (Lonergan et al., 

2002; Maris et al., 2007). 

O neuroblastoma pode produzir um peptídeo intestinal vasoativo 

(VIP), o qual provoca uma diarreia secretora crônica, com consequente 

hipocalemia e desidratação (síndrome de Kerner-Morrison) (Kaplan et al., 

1980; Maris et al., 2007). 
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A história e o exame físico cuidadoso geralmente levam a suspeita da 

doença. Entretanto, a incidência dos sintomas altamente característicos do 

neuroblastoma é baixa: opsomioclonus/ataxia (3,9%), diarreia intratável 

(3,1%), sintomas compressivos (2,6%), síndrome de Horner (2,0%) e 

hipertensão arterial (0,2%) (Bordeus e Maris, 2010). 

A punção aspirativa da medula óssea é obrigatória em pelo menos dois 

locais diferentes e pode mostrar infiltrado neoplásico com a formação de 

pseudorosetas. A excreção de catecolaminas - dopamina, norepinefrina e 

epinefrina - e seus metabólitos - ácido vanilmandélico (VMA) e homovanílico 

(HVA) na urina, bem como das catecolaminas está aumentada em mais de 

95% dos casos, sendo necessário um aumento de pelo menos três desvios-

padrões sobre a média por miligrama de creatinina para a idade. Os níveis 

séricos de desidrogenase lática, enolase neurônio-específica e de ferritina 

também podem estar elevados nos casos avançados (Bordeus e Maris, 2010). 

A tomografia computadorizada avalia com precisão a extensão das 

massas, incluindo o envolvimento de sistema nervoso central, torácico e 

abdominal. A ultrassonografia é útil para a detecção de massas abdominais 

e calcificações. A ressonância nuclear magnética é útil na avaliação de 

massas intraespinais (Hiorns, 2001; McHugh, 2007; Dumba et al., 2015). 

O diagnóstico de neuroblastoma é firmado com a presença 

documentada de infiltrado neoplásico na punção aspirativa de medula óssea 

ou pela análise anatomopatológica de fragmento de tumor obtido por biópsia 

ou exérese cirúrgica (Gray e Kohler, 2009; Baker et al., 2010). A análise 

citogenética de vários fragmentos do material, principalmente do MYCN é 

obrigatória (Gray e Kohler, 2009). 
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O diagnóstico de neuroblastoma deve estar em mente toda vez que o 

quadro clínico incluir massa abdominal, dor óssea, anemia, síndrome de 

compressão da cava superior, caquexia, hipertensão, hepatomegalia e 

alterações hematológicas. 

A maioria dos grupos cooperativos usa sistemas de classificação de 

risco que combinam fatores clínicos, como idade e estádio do tumor ao 

diagnóstico, com variáveis biológicas. A idade é considerada uma variável 

contínua de risco e a maioria dos autores considera o nível de corte de 12 ou 

18 meses. O estadiamento da doença baseia-se no Sistema Internacional de 

Estadiamento do Neuroblastoma (International Neuroblastoma Staging 

System) que traduz a quantidade de doença e seu comportamento biológico 

(Quadro 1) (Brodeur et al., 1994; London et al., 2005). O International 

Neuroblastoma Risk Group Task Force elaborou um sistema de classificação 

a ser aplicado ao diagnóstico, sem a necessidade das informações obtidas 

na cirurgia (Quadro 2) (Cohn et al., 2009). 
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Quadro 1 - Sistema Internacional de Estadiamento dos Neuroblastomas 

(Bordeus et al., 1994) 

Estádio Descrição 

Estádio 1 Tumor localizado e restrito ao local de origem; ressecção 

completa, com ou sem resíduos microscópicos; linfonodos ipsi ou 

contralaterais negativos; fígado normal 

Estádio 2 A Tumor unilateral parcialmente ressecado; envolvimento de 

linfonodos aderidos ao tumor positivos e distantes negativos; 

fígado negativo 

Estádio 2 B Tumor unilateral total ou parcialmente ressecado; linfonodos 

ipsilaterais não-aderidos positivos; linfonodos contralaterais e 

fígado negativos 

Estádio 3 Tumor ultrapassa a linha média, com ou sem envolvimento de 

linfonodos regionais; ou tumor unilateral com linfonodos 

contralaterais positivos; ou tumor mediano com envolvimento 

ganglionar bilateral; fígado normal 

Estádio 4 Metástases a linfonodos distantes, ossos, medula óssea, fígado 

ou outros órgãos 

Estádio 4S Tumor primário como em 1, 2 ou 2B, em < um ano com 

metástases hepáticas, de pele e/ou medula óssea (até 10%) 

Quadro 2 - Sistema de Estadiamento dos Neuroblastomas ao 

diagnóstico (Cohn et al., 2009) 

Estádio Descrição 

L1 Tumor localizado sem envolvimento de estruturas vitais e 
confinado a um compartimento corporal 

L2 Tumor locorregional com presença de um ou mais fatores de risco 
por imagem 

M Metástases à distância (exceto MS) 

MS Doença metastática em crianças menores de 18 meses (pele, 
fígado e/ou medula óssea), MYCN não-amplificado 
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Quanto à classificação de risco, em seus extremos definidos pela 

idade e o estádio, não há controvérsias quanto ao risco. Crianças mais 

velhas e com doença estádio 4 têm alta chance de insucesso terapêutico e 

óbito. Lactentes com tumor localizado quase sempre são curados, até sem 

intervenção terapêutica (Goldsby e Matthay, 2004). Para os demais 

pacientes situados entre estes extremos, a classificação de risco é difícil de 

ser padronizada. Recentemente, um grande consórcio internacional analisou 

mais de 8800 crianças portadoras de neuroblastoma quanto às variáveis de 

risco e chegou-se a uma nova classificação internacional de risco 

(International Neuroblastoma Risk Group [INRG]), que inclui 16 distintas 

categorias de risco baseados na avaliação de 13 potenciais fatores de risco, 

que resultaram em quatro grupos de risco, com diferentes perspectivas de 

sobrevida (Quadro 3) (Cohn et al., 2009). 

Quadro 3 - Tabela da International Neuroblastoma Risk Group - 

Sobrevida livre de eventos conforme grupo de risco, 

análise ilustrativa de 8800 pacientes (Cohn et al., 2009) 

Grupo de risco 
% sobrevida livre de 

eventos em cinco anos 
% pacientes 

Muito baixo > 85 28,2 

Baixo > 75 a ≤ 85 26,8 

Intermediário ≥ 50 a ≤ 75 9 

Alto < 50 36 

Embora o neuroblastoma seja estudado há mais de um século, os 

resultados terapêuticos seguem desfavoráveis para os pacientes com idade 

ao diagnóstico acima de um ano e doença avançada. Crianças com doença 



INTRODUÇÃO - 10 

 

localizada podem ser curadas e lactentes com menos de um ano têm melhor 

sobrevida com abordagens terapêuticas pouco complexas (Brodeur e Maris, 

2010). 

O tratamento deve ser programado de acordo com os fatores 

prognósticos, sendo intensivo nas neoplasias agressivas e mais brando 

naquelas de evolução favorável (Kaneko et al., 2002). 

Vários agentes quimioterápicos foram utilizados em pacientes com 

neuroblastoma, como a ciclofosfamida, vincristina, doxorrubicina, melfalan, 

imidazol-carboxamida, teniposide, daunorrubicina, cisplatino, ifosfamida, 

etoposide, carboplatina e topotecan (De Bernardi et al., 2003; Brodeur e 

Maris, 2010). 

Os protocolos quimioterápicos com múltiplas drogas e a combinação 

de estratégias de tratamento que associem quimioterapia, cirurgia e 

radioterapia, têm melhorado os resultados dos tratamentos em pacientes 

pediátricos com tumores sólidos de alto risco, incluindo o neuroblastoma 

(Grupp et al., 2000; Kaneko et al., 2002; Brodeurs e Maris, 2010). Entretanto, 

pela baixa perspectiva de cura, pode ser considerado um dos desafios da 

oncologia pediátrica (Odone-Filho, 1992). 

O neuroblastoma, por ser um tumor derivado de células do sistema 

nervoso simpático, expressa uma proteína transmembrana carreadora de 

norepinefrina, conhecida como transportador de norepinefrina (NET), em 

90% dos pacientes. A Metaiodobenzilguanidina (MIBG) é uma guanidina 

análoga da norepinefrina que é carreada para dentro das células dos 

tumores neuroendócrinos que possuem o NET. O MIBG pode ser marcado 

com um isótopo radioativo 123Iodo ou 131Iodo para uso clínico no diagnóstico 
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(123I-MIBG) e tratamento (131I-MIBG) de tumores como o neuroblastoma 

(Carlin et al., 2003; Dubois et al., 2012). 

Em 1985 foi reportada, pela primeira vez, sua utilização para 

determinar a localização do neuroblastoma e desde então é utilizado para 

diagnóstico e localização de sítios metastáticos na medula óssea, ossos e 

outros órgãos (Geatti et al., 1985). Pela sua atividade radioterápica, desde 

então, o 131-I-Metaiodobenzylguanidina (131I-MIBG), em altas doses, se 

tornou uma importante arma terapêutica na tentativa do controle de doença 

residual (Treuner et al., 1984; Howman-Giles et al., 2007; Streby et al., 

2015). No entanto, existe descrição de toxicidade hematológica após altas 

doses de 131I-MIBG, com mecanismos ainda não bem definidos (DuBois et 

al., 2004). 

A hipótese de que escalonar as doses de quimioterapia poderia curar 

mais crianças guiou os pesquisadores para explorar o uso de protocolos 

mais citotóxicos em regimes de consolidação da remissão de tumores 

(Cheung e Heller, 1991). Geralmente, estes protocolos com altas doses de 

quimioterapia (mieloablativos) estão além das doses toleradas pela medula 

óssea do doente, o que resultaria em aplasia medular. Visando melhorar a 

tolerância à administração de doses maiores de quimioterapia propôs-se a 

infusão de células progenitoras hematopoéticas para repovoar a medula 

óssea e restabelecer a hematopoese, procedimento conhecido como 

transplante autólogo de medula óssea (Cheung e Heller, 1991). 

Diversos estudos demonstram que altas doses de quimioterapia 

seguida de resgate com células-tronco hematopoéticas têm aumentado a 

sobrevida livre de eventos quando comparadas com quimioterapia de 
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manutenção exclusiva em pacientes com neuroblastoma de alto risco 

(Cheung e Heller, 1991; Cristófani, 1994; Matthay et al., 1999; Berthold et al., 

2005). 

Para a realização do transplante autólogo de medula óssea é necessária 

a coleta e o armazenamento de células progenitoras hematopoéticas (CPH) do 

próprio paciente, não contaminadas por neoplasia, para posterior reinfusão, 

após administração de altas doses de quimioterapia (Matthay et al., 1999). 

Tais CPH eram inicialmente obtidas somente da própria medula óssea 

livre de neoplasia, através de múltiplas punções nas cristas ilíacas. Com a 

constatação da presença destas células no sangue periférico através da 

expressão do antígeno CD34, seu uso foi proposto e progressivamente com 

a melhora das técnicas de coleta por aférese, se tornou uma opção viável 

para o resgate após a quimioterapia no transplante autólogo de medula 

óssea (McCredit et al., 1971; Barr et al., 1975; Lasky et al., 1982). 

Em 1989, foram publicados trabalhos pioneiros, descrevendo a coleta 

de células progenitoras hematopoéticas do sangue periférico e 

posteriormente a utilização como resgate, após altas doses de quimioterapia 

em crianças portadoras de neuroblastoma e leucemia (Lasky et al., 1989; 

Watanabe et al., 1989). 

Em condições fisiológicas a quantidade de CPH circulantes no sangue 

periférico é muito baixa, inferior a 0,05% (Arslan e Moog, 2007), quando 

comparada à medula óssea que possui 1,1% (Körbling e Anderlini, 2001). 

A técnica para o aumento do número de CPH circulantes no sangue 

periférico recebe o nome de mobilização e pode ser realizada com uso 

isolado de hemopoetinas como o fator estimulador de colônias de 
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granulócitos e fator estimulador de colônias de granulócitos-macrófagos (G-

CSF e GM-CSF, respectivamente) ou pode ser feita com o uso de droga 

quimioterápica seguida dos fatores de crescimento (Socinski et al., 1988; 

Duhrsen et al., 1988; Watanabe et al., 2006). Atualmente, o G-CSF é a 

hemopoetina de escolha para as mobilizações por apresentar melhores 

resultados (Lane et al., 1995). 

Em 2008 a agência regulatória americana (Food and Drug 

Adminsitration - [FDA]) aprovou o uso do Plerixafor (AMD3100) para 

mobilização de pacientes com linfoma não Hodgkin e mieloma múltiplo 

(Stewart et al., 2009; Körbling e Freireich, 2011). O Plerixafor inibe a ligação 

do fator derivado da célula estromal (SDF-1) com seu receptor (CXCR4) 

(Donzella et al., 1998) liberando as células-tronco CD34+ da medula óssea 

para circulação periférica, possibilitando a coleta (Liles et al., 2003). Apesar 

dos poucos dados sobre a farmacodinâmica e farmacocinética em crianças 

alguns estudos demonstraram a eficácia do Plerixafor como segunda opção 

de mobilização após falha da primeira tentativa com agentes convencionais 

(Toledano et al., 2010; Aabideen et al., 2011; Modak et al., 2012). Em estudo 

recente foi demonstrada a segurança e a baixa toxicidade em pacientes 

pediátricos com neuroblastoma (Goosken et al., 2012) e outros tumores 

sólidos que falharam à mobilização com G-CSF, com descrição de até 93% 

de sucesso nas coletas de CTH (Maschan et al., 2015). 

A mobilização ideal deve ser a que propicia, por meio do aumento do 

número de células-tronco hematopoéticas circulantes no sangue periférico, a 

possibilidade de coleta destas células sem alterar o tratamento do doente. 
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A mobilização e coleta das células progenitoras hematopoiéticas é 

parte integrante dos protocolos de transplante autólogo de medula óssea em 

pediatria e, atualmente, a coleta por aférese a partir do sangue periférico tem 

sido a mais frequente fonte destas células (Diaz et al., 2000). Pela maior 

facilidade em obtenção, menor contaminação tumoral e bacteriana do 

produto coletado, reconstituição hematológica e imunológica do paciente 

mais rápida, conforto e segurança, evitando-se a necessidade de exposição 

à anestesia, a coleta por aférese vem substituindo quase totalmente a coleta 

de medula óssea de crista ilíaca nos transplantes autólogos e, parcialmente, 

nos transplantes halogênicos (Marson et al., 1998; Grupp et al., 2000; Diaz 

et al., 2000; George et al., 2006; Fish e Grupp, 2008). 

Kanold et al., em 1994, conduziram um ensaio clínico comparando a 

efetividade da mobilização com quimioterapia associada a G-CSF ou a GM-

CSF e somente utilizando G-CS e não encontraram diferenças significativas 

no número de células coletadas. Entretanto, Watanabe et al. (2006), 

descrevem que a recuperação plaquetária após a infusão foi mais lenta nos 

pacientes mobilizados exclusivamente com G-CSF, apesar de descrever 

vantagens como a determinação do dia da coleta com mais precisão, a não 

ocorrência de neutropenia febril e menor necessidade transfusional. 

A célula-tronco hematopoética (CTH) é caracterizada principalmente 

por duas atribuições, ter grande potencial proliferativo com capacidade de 

renovação e ser capaz de reconstituir a população hematopoética. A 

principal maneira de identificar as células progenitoras hematopoéticas é 

pela expressão do antígeno CD34+. O uso e eficácia das células CD34+ do 

sangue periférico para reconstituição da hematopoese após altas doses de 
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quimioterapia já foi demonstrado por diversos autores (Civin et al., 1984; 

Berenson et al., 1991) e atualmente, a contagem de células CD34+ 

circulantes no sangue periférico nos serve de guia para determinar o 

momento adequado para inicio da coleta por aférese e pode também ser 

considerado fator preditivo para o resultado da mobilização e estabelecer 

quais pacientes serão bons ou maus mobilizadores (Diaz et al., 1999). 

Após a quimioterapia, o período em que o paciente permanece 

pancitopênico e especialmente o tempo que permanece neutropênico é de 

grande importância por ser o momento de maior risco de infecções e 

sangramentos. Este tempo, está intimamente ligado à quantidade de células 

CD34+ infundidas (Diaz et al., 1996) e tem duração mediana de 12 dias 

(nove a 40 dias) para enxertia neutrofílica (mais de 500 neutrófilos/mm3 ao 

hemograma) e 35 dias (zero a 54 dias) para contagem maior que 50000 

plaquetas/mm3 (Kanold et al., 1998). 

A quantidade ideal de células CD34 positivas que devem ser 

infundidas em crianças, como resgate após altas doses de quimioterapia, 

ainda é bastante discutida e varia de 2x106/kg até 8x106/kg (Siena et al., 

2000). Alguns estudos mostram que a infusão de 5x106/kg de células CD34+ 

proporciona recuperação neutrofílica e plaquetária mais precoce quando 

comparada a infusão de 2x106 CTH/kg, diminuindo a necessidade de 

transfusões, os riscos infecciosos relacionados à neutropenia e os dias de 

internação. A quantidade de 1x106/kg de células CD34+ é considerada boa 

para recuperação de neutrófilos, porém, insuficiente para recuperação 

plaquetária, sendo então estabelecida a quantidade mínima de 2x106/kg de 

células CD34+ em crianças (Diaz et al., 2000). 
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Para obtenção de mais de 2x106 células CD34+/kg propõe-se que se 

inicie a coleta quando número de células CD34+ no sangue periférico 

exceda 20 células/µL (Armitage et al., 1997). Em estudo com 162 coletas em 

adultos, quando existia menos de oito células CD34+/µL no sangue 

periférico, não foi coletado 2x106 células CD34+/kg em nenhum paciente 

(Moncada et al., 2003). 

Em resumo, a determinação do melhor momento para iniciar a coleta 

e a obtenção do número adequado de células CD34+ é importante para 

minimizar o número de procedimentos realizados em cada paciente e desta 

forma reduzir os custos humanos e materiais do tratamento. 

1.1 Justificativa 

A equipe de Oncologia do Instituto da Criança do Hospital das 

Clínicas foi a pioneira na implantação dos processos e procedimentos de 

transplante autólogo de medula óssea no Brasil, quando em 1987 realizou o 

primeiro transplante autólogo em uma criança com Sarcoma de Ewing em 

segunda remissão clínica utilizando a medula óssea como fonte de células 

CD34+ em outra instituição. No Serviço de Oncologia e Hematologia do 

Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (SOH-ICr-HC-FMUSP) o primeiro transplante foi 

realizado em 1989 (Odone-Filho, 1996). A partir desta data muitos pacientes 

foram transplantados e a necessidade de padronização dos métodos de 

coleta de CTH justifica o presente estudo. 
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1.2 Hipótese 

O número de células progenitoras hematopoéticas CD34+ obtidas na 

coleta por aférese tem influência nos resultados imediatos do transplante 

autólogo de medula óssea em crianças portadoras de neuroblastoma 

avançado. 

 

 

 

 



 

 

2 OBJETIVOS 
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a) Avaliar os resultados das coletas de células progenitoras da 

hematopoese, CD34+, por aférese, em crianças portadoras de 

neuroblastoma tratadas no Serviço de Oncologia e Hematologia do Instituto 

da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. 

b) Estudar os fatores (idade e peso do paciente, estimulação com 

agentes quimioterápicos, dose do G-CSF, tempo entre exposição à 

quimioterapia prévia e uso terapêutico de 131I-MIBG) que influenciaram no 

número de células CD34+ no sangue periférico no dia da coleta 

(mobilização) e no rendimento da coleta das células-tronco hematopoéticas 

CD34+ nesses pacientes. 

c) Associar a quantidade de células CD34+ obtidas com a evolução 

clínica do paciente (pega do enxerto). 

 

 

 

 



 

 

3 MÉTODOS 
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Trata-se de um estudo observacional retrospectivo por análise de 

prontuários de uma coorte de pacientes, matriculados no SOH-ICr-HC-FMUSP, 

no período de 1989 a 2012, com diagnóstico de neuroblastoma estádio 3 e 4, 

submetidos à coleta de células-tronco hematopoéticas. O estudo foi aprovado 

pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) com 

número 1019 em setembro de 2011. Por se tratar de estudo retrospectivo por 

análise de prontuários e seguindo orientação da CAPPesq, não houve 

necessidade de termo de consentimento livre e esclarecido. 

3.1 Critérios de Inclusão 

Pacientes entre zero e 18 anos de idade, portadores de neuroblastoma 

estádio 3 e 4, inexistência de doença documentada em medula óssea, que 

posteriormente foram submetidos à coleta de CPH do sangue periférico por 

aférese no SOH-ICr-HC-FMUSP e ao transplante autólogo de medula óssea. 

3.2 Critérios de Exclusão 

Foram excluídos os pacientes submetidos à coleta de células-tronco 

de medula óssea e os pacientes submetidos à coleta de células em outros 

serviços e transplantados na Instituição. 
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3.3 Tratamento Pregresso 

Os pacientes incluídos na análise foram submetidos ao protocolo 

brasileiro de tratamento de neuroblastoma avançado nas versões Neuro-92, 

Neuro-97 e Neuro-2000 contendo as drogas: vincristina, ciclofosfamida, 

topotecano, adriamicina, carboplatina, etoposide, ifosfamida e 131I-MIBG 

terapêutico antes do início da mobilização. O 131I-MIBG terapêutico foi 

introduzido sistematicamente a partir do ano 2000 (Anexos A, B e C). 

3.4 Avaliação de Doença em Medula Óssea 

O neuroblastoma é um tumor que infiltra a medula óssea de maneira 

focal, sendo necessários múltiplos pontos de avaliação para excluir ou 

minimizar a chance de se coletar células-tronco de pacientes com doença 

residual medular. Em centro cirúrgico, sob sedação e analgesia foram 

realizadas, em até duas semanas antes do inicio da mobilização, nove 

punções aspirativas (duas em cada crista ilíaca, direita e esquerda, anterior 

e posterior, e uma no esterno) e duas biópsias de medula óssea (uma em 

cada crista ilíaca posterior). Somente os pacientes com medula livre de 

doença iniciaram a mobilização. A análise imunohistoquímica foi realizada 

em todos os casos, o que aumenta a segurança na confirmação de ausência 

de tumor na medula óssea. 
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3.5 Mobilização de CPH 

A mobilização foi realizada com administração intravenosa de 

ciclofosfamida na dose de 1 g/m2 associada ao G-CSF ou apenas com G-

CSF. 

O G-CSF foi administrado por via intravenosa ou subcutânea na dose 

diária de 9 µg/kg/dia a 36 µg/kg/dia divididas em duas doses iguais a cada 

12 horas e se estendeu até o último dia de coleta de células por aférese ou 

até a que a falha na estimulação fosse determinada. Os pacientes 

permaneceram internados na Instituição durante o processo de mobilização. 

3.6 Análise do Número de CPH no Sangue Periférico 

Ao início da mobilização amostras de sangue dos pacientes foram 

coletadas para realização de hemograma e determinação do número de 

leucócitos basais do paciente. 

Nos dias subsequentes ao inicio da mobilização, o hemograma foi 

realizado diariamente e no quinto dia, ou quando a contagem de leucócitos 

se duplicou, nova amostra de sangue foi coletada e encaminhada para o 

laboratório de criopreservação celular da Fundação Pró-sangue/Hemocentro 

de São Paulo para dosagem de células CD34+ no sangue periférico em 

equipamento de citometria de fluxo (Figura 1) conforme protocolo 

internacional ISHAGE (Sutherland et al., 1996). 
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Figura 1 - Citometro de fluxo utilizado para determinar a quantidade de CTH 
CD34+/mm

3
 

Levando-se em conta o número absoluto de células CD34+ no 

sangue periférico os pacientes foram submetidos à coleta de CPH por 

aférese, sob supervisão do médico hemoterapeuta, em enfermaria do SOH 

ou do ICr (HC-FMUSP) (Figura 2). 

 

Figura 2 - Coleta de CTH na enfermaria do SOH-ICr-HCFMUSP 
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3.7 Coleta das CPH no Sangue Periférico 

Todas as crianças portavam um cateter rígido semi-implantável 

permanente de dupla via, inserido usualmente na subclávia, para a coleta de 

células. 

As coletas de células por aférese foram realizadas no equipamento de 

fluxo contínuo Cobe® Spectra™ (Terumo BCT, Lakewood, CO, USA) (Figura 

3). Este equipamento possui um centrifuga que separa as células segundo 

sua densidade (Figuras 4 e 5). A volemia de cada paciente foi calculada em 

função de seu peso e altura. Como padrão do serviço, três volemias do 

paciente eram processadas em cada procedimento de aférese. 

 

Figura 3 - Equipamento de aférese Cobe
®
 Spectra

™
 (Terumo BCT) utilizado nas 

coletas de CTH 
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Figura 4 - Separação dos hemocomponentes segundo sua densidade. Imagem 
fornecida por Terumo BCT 

 

Figura 5 - Ilustração do interior da centrifuga do equipamento de aférese, mostra a 
separação dos hemocomponentes. Imagem fornecida por Terumo BCT 

Em todos os procedimentos de coleta por aférese foi utilizado o 

anticoagulante ACD-A (adenina, citrato e dextrose fórmula A) na proporção 

de 1 mL para cada 15 mL de sangue, para anticoagulação do circuito 

extracorpóreo. Este circuito extracorpóreo é estéril, descartável e especifico 

para o equipamento de coleta selecionado. 
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Foram realizadas coletas por aférese diariamente até que se atingisse 

o objetivo de no mínimo 2,0x106 células CD34+/kg no produto coletado 

(Figura 6). 

 

Figura 6 - Bolsa contendo o produto coletado por aférese 

3.8 Critério de Sucesso na Coleta de Células Hematopoéticas 

Foi definido como critério de sucesso quando um número maior ou 

igual a 2,0 x106 células CD34+/kg foi obtido na primeira coleta de CTH por 

aférese. 

O insucesso foi definido para os pacientes que necessitaram de mais 

de uma coleta para atingir ≥ 2,0x106 células CD34+/kg ou que nunca 

atingiram esses valores. 
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3.9 Criopreservação das CPH Coletadas 

O Produto coletado foi encaminhado para o laboratório de 

criopreservação da Fundação Pró-sangue para quantificar e calcular o 

número de células CD34+/kg de peso do paciente e para criopreservação. 

As CPH do sangue periférico foram criopreservadas utilizando o agente 

crioprotetor dimethilsulfoxido (DMSO) com concentração final de 10%. 

Após adição do DMSO ao produto coletado, iniciou-se a redução gradual 

de temperatura com taxa controlada de resfriamento no equipamento Cryomed 

modelo 1010 (Forma Scientific, Marietta, OH, USA). A temperatura do produto 

foi reduzida em 1 ºC por minuto até atingir 40 ºC negativos, a partir desta 

temperatura a redução passou a ser de 10 ºC por minuto até a temperatura de 

80 ºC negativos. Neste momento as células foram transferidas para o freezer 

de armazenamento com temperatura controlada de 120 ºC negativos, onde 

permaneceram até o momento da infusão. 

3.10 Infusão das CPH 

Os pacientes permaneceram internados em leitos preparados e 

adequados para o transplante autólogo com monitoramento clínico e 

controles laboratoriais diários que incluíam a realização do hemograma. 

Receberam a infusão de células-tronco hematopoéticas para o transplante 

autólogo de medula após o término da quimioterapia mieloablativa prevista 

em seus protocolos, sendo este dia considerado o dia zero do procedimento. 

As infusões foram realizadas seguindo protocolo institucional com 

monitorização cardíaca e respiratória, oximetria e aferição da pressão 
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arterial não invasiva, iniciada antes do procedimento e mantida por duas 

horas após o término da infusão de células. As bolsas contendo as células 

progenitoras foram retiradas da maleta de transporte individualmente e 

imediatamente descongeladas em banho-maria específico em temperatura 

de 37⁰C (Figuras 7, 8 e 9). Após o descongelamento, uma amostra do 

volume contido em cada bolsa foi encaminhada para cultura e identificação 

de possíveis agentes contaminantes. As infusões foram realizadas em 

acesso venoso central por um profissional médico, sem sedação prévia.  No 

dia posterior à infusão iniciou-se G-CSF na dose de 10 µg/kg/dia até a 

recuperação hematológica. 

 

Figura 7 - Maleta térmica exclusiva para transporte de células-tronco criopreservadas 
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Figura 8 - Cassete de armazenamento e bolsa com as CTH criopreservadas, antes do 
descongelamento 

 

Figura 9 - Equipamento de descongelamento com controle de temperatura em banho-
maria 
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3.11 Recuperação Hematológica 

A recuperação leucocitária foi considerada quando a criança 

apresentava contagem de leucócitos maior que 1000/mm3 por dois dias 

consecutivos e a recuperação plaquetária com contagem de plaquetas 

superior a 50000/mm3 por dois dias consecutivos, sem que o paciente tenha 

recebido transfusão de plaquetas. Nosso protocolo para transfusão de 

plaquetas preconiza a indicação profilática de infusão de concentrado de 

plaquetas quando a contagem esta abaixo de 20000/mm3 ou se existe algum 

outro fator de risco clínico de sangramento associado. 

3.12 Análise de Dados 

As análises estatísticas foram realizadas no pacote estatístico SPSS 

para Windows versão 13.0, os dados resumidos através de estatísticas 

descritivas adequadas ao tipo de variável. Frequência e porcentagem 

utilizadas para as variáveis categóricas e número de observações válidas 

(n), média, mediana, desvio-padrão (DP), valores mínimo e máximo foram 

apresentados para as variáveis contínuas. 

As variáveis categóricas foram: sexo, mobilização com quimioterapia, 

tratamento prévio com 131I-MIBG terapêutico e infiltração da medula óssea 

ao diagnóstico. 

As variáveis contínuas foram: idade, tempo entre o diagnóstico e o 

início da mobilização, intervalo entre a última quimioterapia e o início da 

mobilização, dose do G-CSF, número máximo de células CD34+ no sangue 
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periférico, número de células CD34+ no produto coletado, quantidade de 

células infundidas e recuperação hematológica. 

Análise de variância (ANOVA) foi utilizada para verificar associação 

entre variáveis contínuas com variáveis categóricas. Quando as assertivas 

do modelo ANOVA não foram satisfatórias, foram usados os testes não 

paramétricos respectivos (Kruskal-Wallis). 

Teste qui-quadrado e o teste Exato de Fisher foram utilizados para 

verificar associação entre duas variáveis categóricas. 

Análise de regressão foi utilizada para verificar associação entre duas 

variáveis numéricas. 

O nível de significância adotado foi de 5% (α = 0,05). Os testes 

estatísticos foram bilaterais. 

 

 

 

 

 



 

 

4 RESULTADOS 
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4.1 Características dos Pacientes 

Foram avaliados 93 prontuários de pacientes portadores de 

neuroblastoma estádio 3 e 4, que foram submetidos ao transplante autólogo 

de medula óssea no SOH-ICr-HC-FMUSP de janeiro de 1989 a junho de 

2012. Foram excluídos da análise 48 pacientes, sendo 24 por coleta de 

células-tronco apenas da medula óssea, seis pelo fato das coletas de células 

terem sido realizadas em outros serviços e 18 por falta de dados nos 

prontuários. Foram analisados 45 prontuários. 

Dos 45 prontuários analisados, 20 eram de crianças do sexo 

masculino (44,4%) e 25 do sexo feminino (55,6%). A idade média ao 

diagnóstico foi de 3,7 ± 2,3 anos variando de zero a 12 anos com mediana 

de 3,1 anos. O peso variou de 10,3 a 88 kg (mediana de 17 kg) e 57,7% dos 

pacientes apresentavam invasão medular ao diagnóstico (Tabela 1). 

Tabela 1 - Caracterização demográfica e clínica da população da 

população estudada 

Variável Caracterização 

Idade (anos) Mediana de 3,1 (0 - 12) 

Peso (kg) Mediana de 17 (10,3 - 88) 

Sexo 
Masculino 
20 (44,4%) 

Feminino 
25 (55,6%) 

Presença de medula óssea infiltrada ao 
diagnóstico 

Sim= 26 (57,7%) Não= 19 (42,3%) 
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Todos os pacientes incluídos na análise foram tratados conforme os 

protocolos brasileiros de tratamento de neuroblastoma, em suas várias 

versões: um paciente (2,2%) seguiu o protocolo Neuro-92, cinco (11,1%) o 

Neuro-97 e 39 (86,7%) o protocolo Neuro-2000 (Tabela 2). 

Tabela 2 - Protocolos quimioterápicos utilizados na população do 

estudo 

Protocolo Pacientes incluídos n(%) 

Neuro-92 1 (2,2%) 

Neuro-97 5 (11,1%) 

Neuro-2000 39 (86,7%) 

Total 45 (100%) 

4.2 Variáveis Pré-Regime de Mobilização 

Todos os pacientes tiveram avaliação da medula óssea com a 

realização de mielogramas e biópsia ao diagnóstico da neoplasia, sendo que 

em 26 (57,7%) deles, havia invasão tumoral e 19 (42,3%) estavam com a 

medula livre de doença. Antes de iniciar a mobilização, nova avaliação da 

medula óssea era realizada para assegurar inexistência de doença após o 

tratamento quimioterápico e sua elegibilidade ao transplante autólogo de 

medula óssea. 

O tempo entre diagnóstico e o início da mobilização foi em média de 

19,7 ± 12 meses (mediana de 15,8 meses, mínimo de 8,9 e máximo de 85,6 

meses). Tal intervalo de tempo é explicado pela dificuldade em eliminar à 

neoplasia da medula óssea, permitindo a coleta. 
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O intervalo entre a última dose de quimioterapia do protocolo de 

tratamento e o início da mobilização teve mediana de 56 dias e média de 

87,8 ±88,6 dias (mínimo de sete e máximo de 407 dias). 

Dos pacientes deste estudo, 11 (24,4%) receberam 131I-MIBG 

terapêutico previamente à coleta e 34 (75,6%) não o fizeram. 

4.3 Regime de Mobilização 

Somente cinco pacientes (11,1%) receberam quimioterapia associada 

ao G-CSF para mobilização, todas as demais 40 crianças (88,9%) 

receberam exclusivamente G-CSF em doses que variaram de nove a 36 

µg/kg/dia (média 26,5 ± 5,3 µg/kg/dia e mediana 28,0 µg/kg/dia), divididos 

em duas doses diárias. 

Quando analisada a distribuição dos pacientes em relação aos quartis 

da dose de G-CSF, 12 pacientes receberam dose menor ou igual a 24 

µg/kg/dia, 15 receberam dose maior que 24 e menor ou igual 28 µg/kg/dia, 

nove receberam dose maior que 28 e menor ou igual 30µg/kg/dia e nove 

pacientes receberam mais de 30 µg/kg/dia (Tabela 3). 

Tabela 3 - Distribuição da quantidade de pacientes em relação aos 

quartis das doses de G-CSF 

Dose do G-CSF 
(µg/kg/dia) 

Pacientes 

≤ 24 12 

> 24 e ≤ 28 15 

> 28 e ≤ 30 9 

> 30 9 

Total 45 
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4.4 Resposta à Mobilização 

A mediana da quantificação de células CD34+/µL no sangue periférico 

foi de 36,6 células com média de 45,2 ± 42,6 (mínimo 1,7 e máximo 236,3 

células). 

Analisada a distribuição dos pacientes em relação aos quartis da 

quantidade de células CD34+ no sangue periférico (pico) encontrados no 

presente estudo, 11 pacientes apresentaram quantidade de células CD34+ 

no sangue periférico ≤12; 13 pacientes >12 e ≤ 35 células, 10 pacientes >35 

e ≤ 53 células e 11 > 53 células (Tabela 4). 

Tabela 4 - Distribuição por quartis da quantidade de células CD34+ no 

sangue periférico (pico) encontradas no presente estudo 

Células CD34+ 
no sangue periférico 

Pacientes 

≤ 12 11 

> 12 e ≤ 35 13 

> 35 e ≤ 53 10 

> 53 11 

Total 45 

Quando avaliamos a influência da idade e do peso no número máximo 

de células CD34+ no sangue periférico, não houve correlação significativa 

(p=0,9 e p=0,63). 

A dose do G-CSF não influenciou no pico máximo de células 

CD34+/µL no sangue periférico (p=0,46) (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Analise das doses de G-CSF e o pico de células CD34+/µL 

no sangue periférico (p=0,46) 

 

Nenhum paciente apresentou efeito adverso com intensidade 

moderada ou grave, isto é, que tenha necessitado suspensão do G-CSF 

e/ou intervenção médica para alivio dos sintomas. 

Foi analisada a quantidade de pacientes em relação aos quartis do 

tempo entre o diagnóstico e o início da mobilização (Tabela 5). 

Tabela 5 - Distribuição da quantidade de pacientes em relação aos 

quartis do tempo entre o diagnóstico e o início da mobilização 

Tempo entre o diagnóstico e 
o início da mobilização 

Pacientes 

≤ 12 meses 11 

> 14 e ≤ 14 meses 12 

> 14 e ≤ 21 meses 12 

> 21 meses 10 

Total 45 
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Não houve correlação significativa entre o intervalo do diagnóstico da 

neoplasia e a mobilização com pico de células CD34+ no sangue periférico 

(p=0,09) (Gráfico 2). 

Gráfico 2 - Analise do pico de células CD34+/µL no sangue periférico 

em relação ao intervalo entre o diagnóstico da neoplasia e o 

início da mobilização (p=0,09) 

 

Os pacientes que haviam recebido 131I-MIBG previamente à 

mobilização apresentaram menor número de células CD34+/µL no sangue 

periférico (p=0,048). Esta tendência também foi mantida quando separados 

os pacientes por quartis em relação ao pico de células e o uso do 131I-MIBG 

terapêutico (p=0,044) (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Comparação do uso do 131I-MIBG terapêutico e da 

quantidade de células CD34+/µL no sangue periférico 

 Células CD34+/µL no sangue periférico p = 0,04 

 ≤ 12 > 12 e ≤ 35 > 35 e ≤ 53 > 53 Total 

Não recebeu MIBG 6 11 6 11 34 

Recebeu MIBG 5 2 4 0 11 

Total 11 13 10 11 45 

4.5 Coleta de Células Progenitoras 

O número médio de dias entre o início da mobilização e o primeiro dia 

de coleta foi de 5,3 dias (variou de quatro4 a 13 dias). As coletas ocorreram 

no dia ou no dia seguinte à identificação do pico de células CD34+ no 

sangue periférico. 

Foram coletadas em média 2,7 ±1,9 células CD34+/kg (mediana 2,18 

células CD34+/µL) por procedimento. 

Em 26 pacientes (57,8%) foi possível coletar mais de 2,0 x 106 células 

CD34+/kg na primeira coleta e em 19 pacientes (42,2%) foram necessárias 

mais de uma coleta para atingir o objetivo. Entre os pacientes que 

necessitaram de mais de uma coleta, oito pacientes (17,8%) apresentaram 

falha de mobilização e precisaram de uma nova mobilização (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Total de células CD34+ coletadas conforme uso prévio de 
131I-MIBG 

Células CD34+ 
coletadas/kg 

< 2,0 x 106 ≥ 2,0 x 106 Total p 

Não recebeu 131I-MIBG 12 22 34  

Recebeu 131I-MIBG 7 4 11 = 0,09 

Total 19 26 45  

Não houve diferença significativa entre os pacientes que receberam 

ou não 131I-MIBG terapêutico e o número de mobilizações necessárias para 

coleta de pelo menos 2 x106 células CD34+/kg (p= 0,08) (Tabela 8). 

Tabela 8 - Número de mobilizações necessárias para obtenção do 

número adequado de células, conforme uso prévio de 131I-

MIBG 

 
Uma 

mobilização 
Duas ou mais 
mobilizações 

Total p 

Não recebeu 131I-MIBG 30 4 34  

Recebeu 131I-MIBG 7 4 11 = 0,08 

Total 37 8 45  

Os pacientes que apresentaram menor pico de células CD34+/µL no 

sangue periférico (≤ 12) não conseguiram número maior ou igual a 2, x106 

células CD34+/Kg em 81,8% das coletas, enquanto com pico de células no 

sangue periférico maior que 12 o sucesso nas coletas sobe para 46,2%, 

chegando em 100% de sucesso nos pacientes que apresentaram contagem 

de CD34+ periférico maior que 53 (Tabela 9). 
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Tabela 9 - Coleta de células CD34+ em função da contagem destas no 

sangue periférico 

Células CD34+/µL no 
sangue periférico 

Células CD34+ coletadas/kg 
Total 

< 2,0 x 106 ≥ 2,0 x 106 

≤ 12 9 (81,8%) 2 (18,2%) 11 

> 12 e ≤ 35 7 (53,8%) 6 (46,2%) 13 

> 35 e ≤ 53 3 (30%) 7 (70%) 10 

> 53 0 11 (100%) 11 

4.6 Infusão de Células Progenitoras 

O número mediano de células infundidas foi de 2,66 x106 células 

CD34+/kg (média 3,38 ±1,6; mínimo 1,8; máximo 8,74 x106 CD34+/kg). 

Todas as hemoculturas que foram coletadas das bolsas, com as CTH 

infundidas, foram negativas. 

4.7 Recuperação Hematológica 

Os pacientes apresentaram contagem de leucócitos maior que 

1000/mm3 e de plaquetas maior 50000/mm3 por dois dias consecutivos em 

média, no dia 13 ± 10 e no dia 46 ± 33, respectivamente, após infusão. 

Três pacientes faleceram por sepse no período de internação para o 

transplante de medula óssea, todos apresentavam neutropenia com menos 

de 500 neutrófilos/mm3 e infecção documentada em culturas de sangue. 

Um resumo dos resultados individuais dos pacientes incluídos neste 

estudo está representado na Quadro 4. 
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Quadro 4 - Resumo dos resultados individuais dos pacientes incluídos 

no estudo 
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1 M 2,72 15,70 4 Sim N 2000 Não 1 19,0 47,5 2,99 2,99 

2 F 0,25 13,00 4 Não N 2000 Não 1 9,0 79,7 6,52 6,52 

3 F 2,24 15,10 4 Não N 2000 Não 1 27,0 14,8 3,78 3,78 

4 F 2,17 14,30 4 Sim N 2000 Não 3 30,0 35,0 0,75 2,40 

5 F 2,92 14,10 4 Sim N 2000 Sim 1 27,0 37,0 2,60 2,60 

6 M 2,37 16,30 4 Sim N 2000 Sim 1 25,0 40,0 1,96 1,96 

7 M 3,72 21,00 4 Sim N 2000 Sim 1 14,0 10,6 3,24 3,24 

8 M 7,44 25,50 4 Sim N 2000 Não 2 30,0 NR 1,38 2,18 

9 F 5,45 36,00 4 Não N 2000 Sim 3 25,0 2,7 0,37 2,21 

10 M 1,22 12,60 4 Não N 2000 Não 1 24,0 22,0 2,05 2,05 

11 F 0,72 10,30 4 Não N 2000 Não 2 29,0 10,6 1,13 4,87 

12 F 4,03 16,70 4 Sim N 2000 Não 2 30,0 13,5 2,55 2,76 

13 M 2,04 13,50 4 Não N 2000 Sim 2 26,0 1,7 0,15 3,28 

14 M 3,00 17,00 4 Não N 2000 Não 1 30,0 63,0 2,13 2,13 

15 F 4,57 25,20 4 Não N 2000 Sim 2 24,0 1,1 1,47 2,81 

16 F 2,73 17,80 4 Não N 2000 Não 2 28,0 10,2 1,94 2,62 

17 F 7,20 20,00 4 Sim N 2000 Não 1 31,0 70,0 5,90 5,90 

18 F 5,99 23,80 4 Sim N 2000 Não 1 26,0 78,9 5,27 5,27 

19 M 5,56 24,00 4 Sim N 97 Não 4 16,0 1,9 0,43 2,55 

20 M 3,84 28,20 4 Não N 2000 Não 1 30,0 79,7 2,00 2,00 

21 F 1,61 12,00 4 Sim N 2000 Sim 2 24,0 21,0 0,57 2,57 

22 F 1,78 14,60 4 Não N 2000 Não 2 30,0 13,2 0,36 2,00 

23 M 1,14 14,60 3 Não N 2000 Não 2 20,0 15,0 0,63 2,41 

24 F 8,28 24,50 4 Não N 2000 Não 4 30,0 2,4 0,26 2,14 

25 F 3,53 19,30 4 Não N 2000 Não 1 31,0 24,7 3,21 3,21 

26 F 2,96 14,50 4 Não N 97 Sim 2 28,0 50,0 1,93 2,43 

27 F 4,39 22,20 4 Sim N 2000 Não 1 28,0 46,5 2,12 2,12 

28 F 3,73 18,70 4 Não N 2000 Não 1 32,0 51,7 2,18 2,18 

29 M 0,87 17,20 4 Sim N 2000 Não 1 17,0 236,3 8,74 8,74 

           Continua 
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30 M 3,33 13,80 4 Sim N 92 Não 4 22,0 5,0 0,41 2,00 

31 M 1,93 13,00 4 Não N 2000 Não 1 30,0 43,3 3,57 3,57 

32 M 4,61 20,10 4 Sim N 2000 Sim 2 31,0 15,0 0,75 2,00 

33 F 3,53 18,90 4 Sim N 2000 Não 1 32,0 32,3 2,52 2,52 

34 F 4,46 17,90 4 Sim N 2000 Não 1 25,0 36,3 5,10 5,10 

35 F 5,95 29,50 4 Sim N 2000 Não 1 31,0 61,0 4,10 4,10 

36 F 0,52 11,50 4 Sim N 97 Não 1 26,0 82,0 7,60 7,60 

37 M 3,02 14,00 4 Sim N 2000 Não 1 36,0 54,1 4,30 4,30 

38 M 11,43 63,50 4 Sim N 2000 Não 1 28,0 14,7 2,50 2,49 

39 F 6,23 25,50 4 Sim N 97 Não 2 24,0 12,5 1,64 3,12 

40 M 9,07 88,00 4 Não N 97 Não 1 28,0 111,7 4,57 4,57 

41 F 2,88 14,70 4 Sim N 2000 Não 2 34,0 29,9 0,75 3,34 

42 M 3,14 19,40 4 Sim N 2000 Não 1 25,0 36,2 2,66 2,66 

43 M 3,62 22,00 4 Sim N 2000 Não 1 26,0 52,2 4,00 4,00 

44 M 2,68 17,30 4 Sim N 2000 Sim 1 24,0 48,0 7,40 7,40 

45 F 1,78 15,20 4 Não N 2000 Sim 3 32,0 8,1 0,15 1,80 
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A cura de pacientes com neuroblastoma representa um grande desafio 

para a oncologia pediátrica e o emprego de altas doses de quimioterapia 

seguida de resgate com infusão de células-tronco hematopoéticas é importante 

arma terapêutica no combate a este agressivo tumor (Cristófani, 1994; Maris et 

al., 2007). 

Este estudo possui como diferencial a avaliação da mobilização e 

coleta de CTH periféricas em crianças, enquanto a maioria das publicações 

inclui somente pacientes adultos (Körbling e Freireich, 2011). Permite definir 

de forma mais acurada os fatores que influenciaram na mobilização e coleta, 

pois, inclui uma população uniforme caracterizada por pacientes com 

neuroblastoma avançado que foram tratados com drogas semelhantes, 

enquanto trabalhos publicados anteriormente incluíram crianças com 

diversos diagnósticos tratadas com múltiplos protocolos (Cecyn et al., 2005; 

Velikovic et al., 2011). Nossos dados mostram pela primeira vez que o uso 

terapêutico do 131I-MIBG pode produzir impacto negativo nas coletas de 

células CD34+ por aférese, embora pouco expressivo. 

A dose ideal do G-CSF ainda permanece controversa, alguns autores 

recomendam dose entre cinco e 15 µg/Kg/dia (Stute et al., 1992), enquanto 

outros sugerem como ideal a dose de 12 µg/kg/dose, duas vezes ao dia 

(Sevilla et al., 2002; Merlin et al., 2006) ou mais recentemente 15µg/kg/dose, 
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duas vezes ao dia (Edi et al., 2015). Existem descrições da relação entre a 

dose e a resposta, referindo que, quanto maior a dose administrada, maior é 

a concentração de células CD34+ no sangue periférico e consequentemente 

menos procedimentos por aférese serão necessários para se coletar as CTH 

(Weaver et al., 1998; Engelhardt et al., 1999; Edi et al., 2015). 

Não observamos influência significativa da dose do G-CSF no pico de 

células, porem somente cinco pacientes receberam menos de 20 µg/kg/dia, 

mostrando que na maioria das nossas mobilizações utilizamos doses mais 

altas que as descritas por outros autores. À ausência de influência no 

resultado das células CD34+ no sangue periférico, pode ser justificada pelo 

emprego de altas doses do G-CSF em grande parte dos pacientes. 

Kröger et al. (2002) publicaram um estudo realizado em doadores 

adultos saudáveis, e mostraram que o grupo que recebeu a dose de 

16µg/Kg/dia apresentou melhor mobilização de células CD34+, entretanto, 

às custas de maior incidência de efeitos colaterais como cefaleia, dor óssea, 

tromboembolismo, reação anafilactoide e ruptura esplênica. Inesperadamente, 

apesar de utilizarmos altas doses de G-CSF (média 26,5 ± 5,3 µg/kg/dia e 

mediana 28,0 µg/kg/dia), os pacientes pediátricos incluídos neste estudo não 

apresentaram tais efeitos adversos. 

Em nosso estudo somente cinco pacientes foram mobilizados com 

quimioterapia seguida de G-CSF, não nos permitindo análise comparativa 

entre o grupo de pacientes que foram mobilizados com ciclofosfamida e G-

CSF e o grupo que recebeu somente G-CSF. 

A eleição para utilização exclusiva de G-CSF, preferencialmente, se 

deve ao fato que, a dose extra de ciclofosfamida para mobilização 
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significaria quebra no protocolo de tratamento Neuro-2000, atualmente em 

estudo na Instituição e acrescentaria toxicidade ao procedimento. 

O plerixafor foi liberado para uso no Brasil em 2010 e no período que 

compreendeu este estudo nenhum paciente pediátrico foi mobilizado com 

este medicamento no ICr-HC-FMUSP. Atualmente, raramente é utilizado em 

nosso Serviço pelo seu alto custo. 

Por ser um tumor agressivo, muitas vezes diagnosticado já em 

estádio avançado, os protocolos de tratamento do neuroblastoma envolvem 

múltiplas estratégias terapêuticas que contemplam exposição intensa à 

quimioterapia (Cheung e Heller, 1991; Cristófani, 1994; Matthay et al., 1999). 

Os dados encontrados em relação ao período entre diagnóstico e o início da 

mobilização (mediana de 15,8 meses e média de 19,7 ± 12 meses) podem 

ser atribuímos a necessidade de múltiplos ciclos de quimioterapia para a 

eliminação de doença mensurável. 

Não encontramos diferença significante nos resultados do pico de 

células CD34+ no sangue periférico entre os pacientes em que o intervalo 

entre o diagnóstico e a mobilização foi mais longo (p=0,09), contrapondo a 

literatura atual relacionada, que descreve picos mais baixos nos pacientes 

tratados com mais ciclos de quimioterapia por esgotamento da reserva 

medular (Sevilla et al., 2003; Mendrone et al., 2008). Os dados encontrados 

em nosso estudo se referem a crianças com uma doença agressiva e que 

muitas vezes invade a medula óssea, este fator nos faz pensar que os 

pacientes recebem quimioterapia agressiva com impacto semelhante na 

medula óssea, independentemente do tempo de tratamento. 
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Em doadores adultos saudáveis foi demonstrado que a idade acima 

de 55 anos influencia negativamente na mobilização (Zhang et al., 2008; 

Lysak et al., 2011), entretanto, Mendrone et al. (2008) não encontraram 

influência negativa da idade na mobilização em pacientes adultos com 

diferentes diagnósticos. Na população pediátrica aqui estudada, a idade não 

influenciou nos resultados das mobilizações. 

A coleta de CTH na população pediátrica envolve cuidados e 

preocupações em relação à segurança e riscos associados à idade e ao 

peso destes pacientes (Karakukcu e Unal, 2015), principalmente nas 

crianças abaixo de 20 kg, onde o volume extracorpóreo (quantidade de 

sangue dentro do equipamento de coleta) é proporcionalmente maior em 

relação à sua volemia, quando comparados com adultos (Orbach et al., 

2003; Veljkovic et al., 2011). Nossos pacientes apresentavam mediana de 

peso de 17 kg e a criança com menor peso no momento da coleta possuía 

10,3 kg. Assim como a idade, o peso não influenciou no pico de células 

CD34+ no sangue periférico e foi possível realizar o procedimento sem 

relatos de efeitos adversos relacionados com hipovolemia e hipoxemia. 

O neuroblastoma tipicamente expressa o transportador da 

norepinefrina que media a entrada do 131I-MIBG na célula e induzindo sua 

destruição (Carlin et al., 2003; DuBois e Matthay, 2008). A toxicidade mais 

importante relacionada ao uso deste isótopo radioativo é a medular, descrita 

como sendo mais expressiva nos pacientes com metástase em medula 

óssea e em pacientes submetidos à radioterapia prévia (DuBois et al., 2004). 

Alguns autores relatam necessidade de infusão de CTH após doses do 131I-

MIBG, acima de 18 mCi/kg, por toxicidade medular. Atualmente a dose 
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máxima sugerida é de 12 mCi/kg, sem a necessidade de resgate com 

infusão de células (Matthay et al., 2006 e 2007). 

DuBois et al., 2004, em estudo sobre a toxicidade medular após 131I-

MIBG evidenciaram que os pacientes permaneciam neutropênicos com 

mediana de cinco dias e dependente de transfusões de plaquetas com 

mediana de 5,4 semanas, demonstrando que a toxicidade do isótopo 

radioativo 131I-MIBG pode se estender por um período de até 8,7 semanas 

no tocante as plaquetas. Esta toxicidade foi pior nos pacientes com 

comprometimento medular quando comparada aos pacientes com medula 

livre de doença. O mecanismo de mielossupressão ainda não é bem 

elucidado, mas uma possibilidade é a de lesão das células progenitoras 

hematopoéticas e do estroma medular adjacente às células tumorais que 

estão infiltrando a medula (Shapiro e Gross, 1987). 

Apesar de relatos anteriores sobre a toxicidade medular do 131I-MIBG 

(Hutchinson et al., 1992; Sisson et al., 1994; Matthay et al., 2001), Gooskens et 

al. (2012) descrevem a mobilização e coleta de 94 pacientes pediátricos, sendo 

24 com diagnóstico de neuroblastoma 4. Destes pacientes, 14 receberam 131I-

MIBG e somente dois pacientes apresentaram falha na coleta, ambos haviam 

recebido 131I-MIBG. O relato não descreve como foi a resposta a mobilização 

dos pacientes estudados e quais apresentaram número insuficiente de células 

CD34+ no sangue periférico para contraindicar a coleta de células por aférese 

nos pacientes que foram estudado. 

Até o momento, não há descrição se a toxicidade medular após 

infusão do 131I-MIBG terapêutico é temporária, se existe realmente lesão do 

estroma medular, se há diminuição permanente dos precursores celulares 
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na medula e qual impacto, o uso do 131I-MIBG, poderia ter na mobilização e 

coleta de CTH. 

Nosso trabalho, de forma inédita, mostra impacto negativo na 

mobilização de CTH em pacientes que receberam o 131I-MIBG antes do 

início da mobilização, (p=0,04), porem com pequena diferença estatística. 

Talvez, aumentando-se a amostra de pacientes estudados poderíamos 

reforçar estes dados e confirmar o impacto negativo que o 131I-MIBG 

terapêutico parece ter nas coletas de CTH. Soma-se, a necessidade de 

estudos adicionais para investigação e determinação das consequências da 

toxicidade medular do 131I-MIBG e o desenvolvimento de novas estratégias 

para aumentar e melhorar o resultado das mobilizações e coletas de células 

progenitoras hematopoéticas nas crianças portadoras de neuroblastoma 

avançado expostas a este isótopo radioativo. 

Em 17,8% dos nossos pacientes houve falha na primeira mobilização. 

Este resultado está dentro da faixa de valores encontrados por outros 

pesquisadores, que apesar da segurança e eficiência dos protocolos de 

mobilização clássicos, descrevem falha considerável de 10-30% em 

pacientes adultos (Moncada et al., 2003; Medrone et al., 2008; Damon e 

Damon, 2009). Até o momento, os dados referentes à porcentagem de 

falhas de mobilização na população pediátrica não estão disponíveis na 

literatura. 

A determinação da quantidade de células CD34+ no sangue periférico 

orienta o momento ideal para início da coleta de CTH periféricas. Muitos 

autores indicam a coleta somente se o número de células CD34+ periféricas 

for maior que 10/µL (Trickett et al., 2001; Hill et al., 2007). Outros são mais 
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restritivos e não iniciam a coleta com menos de 20/µL (Dettke et al., 2001; 

Sarkodee-Adoo et al., 2003). 

Em nosso estudo, 11 pacientes, 24,4%, apresentaram quantidade de 

células CD34+ no sangue periférico menor ou igual a 12/µL e foram 

submetidos à coleta de CTH periféricas. O insucesso de 81,8% das coletas 

nestes pacientes, menos de 2,0 x106 CTH coletadas/kg, demonstra que a 

quantidade de células CD34+ periféricas é confiável como valor preditivo 

para o resultado das coletas e deve ser levado em consideração para 

indicação do início do procedimento de aférese. 

Em nosso estudo observamos que com pico de células no sangue 

periférico maior que 12 o sucesso nas coletas sobe progressivamente para 

46,2% até chegar em 100% de sucesso com quantidade de células CD34+ 

periféricas maior que 53/µL. 

Basquiera et al. (2003) avaliaram pacientes com tumores sólidos ou 

hematológicos e observaram que o valor mínimo de 16 células CD34+/µL no 

sangue periférico era necessário para se coletar mais de 1,5 x106 células 

CD34+/kg na primeira aférese. Do mesmo modo, em pacientes pediátricos, 

Diaz et al. (1999) demonstraram que, para obter pelo menos 1,0 x106 células 

CD34+/kg em uma única coleta, a quantidade de CTH periféricas deveria ser 

maior ou igual a 30/µL e se o alvo for coletar 5,0 x106 células/kg, o CD34 

periférico deveria ser maior ou igual a 50/µL. 

Alguns autores propuseram uma classificação de acordo com o CD34 

no sangue periférico antes da coleta, na qual, menos de cinco células 

CD34/mm³ no sangue periférico são definidos como maus mobilizadores 

absolutos, entre seis e 10 células CD34/mm³, maus mobilizadores relativos e 
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entre 11 e 19 células, limítrofes. Relatam que sessenta e cinco por cento dos 

pacientes classificados como maus mobilizadores relativos conseguiram 

coletar mais do que 2 x106 células CD34+/kg em uma mediana de três 

aféreses (mínimo 1 e máximo 5), enquanto apenas 36% dos absolutos 

conseguiram a mesma concentração de células em até seis procedimentos. 

Com base nestes dados, recomendamos o início do procedimento de 

coleta quando as células CD34+ periféricas são maiores que 12/µL. Esta 

recomendação objetiva reduzir o número de procedimentos necessários 

para se coletar o mínimo de 2,0 x 106 células CD34+/kg, reduzindo o risco 

de efeitos adversos, tais como hipocalcemia (Lins et al., 1995; Bolan et al., 

2002), arritmia, hipotensão (Michon et al., 2007), hipoxemia (Orbach et al., 

2003), plaquetopenia e alterações hidroeletrolíticas (Bojko et al., 2002; Bolan 

et al., 2004; Krishnan et al., 2007), além do impacto psicológico e financeiro 

associado às múltiplas coletas (Schulman et al., 1999; Sheppart et al., 2015). 

A capacidade de reconstituição do sistema hematopoético de maneira 

efetiva e sustentada depende do número de células CD34+/kg infundidas 

(Scheid et al., 1999). 

A relação inversamente proporcional entre a quantidade células 

CD34+/Kg infundidas e o tempo de recuperação hematológica já foi 

demostrada em adultos (Stewart et al., 1999; Villalon et al., 2000) e mais 

recentemente em crianças, mostrando que doses maiores, em torno de 10 

x106 CD34+/kg, podem encurtar o tempo de recuperação neutrofilica em 

alguns dias (Dubrovsky et al., 2012). Apesar da pequena diferença, a 

redução do período em que o paciente permanece neutropênico é uma 

importante vantagem, pois, os dias que a criança está neutropênica são os 
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momentos de maior risco infeccioso com complicações que podem postergar 

a recuperação medular e em situações mais agressivas serem até fatais 

(Schulman et al,, 1999; Scheid et al., 1999). 

Ainda não há consenso sobre a dose ideal a ser infundida, mas a 

dose mínima geralmente aceita para transplante é 2,0 x106 células 

CD34+/kg (Grupp et al., 2006; Klaus et al., 2007; Stiff et al., 2011). 

Em nosso estudo, foi infundido o número médio de 3,3 ±1,6 x106 

células CD34+/kg e a maioria dos pacientes (40 dos 45 pacientes) 

apresentou pega da medula até o 22o dia pós-infusão, caracterizada pela 

contagem de leucócitos maior que 1000/mm3 por dois dias consecutivos. Em 

sendo um estudo retrospectivo nem sempre, em nosso serviço, existia a 

disponibilidade da contagem de neutrófilos no prontuário devido à dificuldade 

técnica na realização do exame. O tempo maior para pega (48 e 61 dias) de 

dois pacientes citados acima, foi atribuído a complicações infecciosas, já que 

receberam as quantidades preconizadas de CTH (2,81 e 2,66 células 

CD34+/Kg respectivamente) e três pacientes faleceram no período de 

neutropenia grave (menos de 500 neutrófilos/mm3) com infecção 

documentada e sepse. Destes três pacientes, um faleceu no dia da infusão 

de células, um no 11º dia e um no 22º dia após a infusão de células-tronco. 

Apesar dos óbitos ocorrerem no período do transplante de medula óssea, 

não foram consequência direta da infusão de células (hemoculturas das 

células eram negativas), nem da quantidade de CTH infundidas (3,75; 2,43 e 

2,8 células CD34+/kg respectivamente). 

Este estudo nos permite formular um protocolo para coleta de CTH 

em pacientes pediátricos do SOH do ICr-HC-FMUSP com início da 
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mobilização após cinco semanas do uso terapêutico do 131I-MIBG, que inclua 

a infusão de G-CSF endovenoso na dose de 15 µg/kg/dia divididos em duas 

doses, seguido da quantificação das células CD34+ no sangue periférico 

após o quarto dia do início da mobilização e a indicação do início do 

procedimento de coleta por aférese quando a quantidade de células CD34+ 

periféricas estiver maior que 12/mm3, com o objetivo de coletar no mínimo 

2,0 x106 células CD34+/kg em um único procedimento por aférese e a 

realização do transplante autólogo de medula óssea com segurança, para 

minimizar possíveis efeitos adversos relacionados com múltiplos 

procedimentos e reduzir os custos globais do processo de coleta de células. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 CONCLUSÕES 
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a) A coleta de células-tronco hematopoéticas por aférese foi factível 

em todos os pacientes do estudo. 

b) Não houve influência significante da idade, do peso, da dose do G-

CSF e do tempo entre diagnóstico e início da mobilização, no número 

máximo de células CD34+ no sangue periférico. 

c) O uso prévio à coleta de 131I-MIBG terapêutico parece influenciar 

negativamente no pico de CPH no sangue periférico (p=0,04). 

d) A contagem de células CD34+ no sangue periférico é importante 

fator preditivo do resultado das coletas de CPH por aférese. 

e) O programa padronizado para coleta de células hematopoéticas 

por aférese em crianças portadoras de neuroblastoma 4, contempla: início 

da mobilização após cinco semanas do uso terapêutico do 131I-MIBG com 

infusão endovenosa de 15 µg/kg/dia do GCSF e a partir do quarto dia de 

mobilização contagem de células CD34+ no sangue periférico para 

indicação da coleta de células por aférese quando superior a 12 células/µL. 
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Anexo A - Protocolo Neuro 92 da Unidade de Onco-Hematologia-ICr-

HCFMUSP 

Módulos  

Ciclofosfamida 
200mg/m

2
/dia 

1º ao 7º dia      

Adriamicina 
45 mg/m

2
/dia 

 8º dia     

Vincristina 
2 mg/m

2
/dia 

  14º dia  28 º dia  

Carboplatina 
200 mg/m

2
/dia 

Vepeside 
300 mg/m

2
/dia 

G/GM-CSF após 

   21º ao 23º dia   

Verapamil      21º ao 23º dia 

 

 

Cirurgia  

MIBG terapêutico 10 - 12 mci/kg 

Coleta de células-tronco periféricas  

Transplante autólogo de medula óssea  

Radioterapia individualizada  
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Anexo B - Protocolo Neuro 97 da Unidade de Onco-Hematologia-ICr-

HCFMUSP 

Módulos  

Ciclofosfamida 
200mg/m

2
/dia 

1º ao 7º dia      

Adriamicina 
45 mg/m

2
/dia 

 8º dia     

Vincristina 
2 mg/m

2
/dia 

  14º dia  28º dia  

Carboplatina 
200 mg/m

2
/dia 

Vepeside 
300 mg/m

2
/dia 

G/GM-CSF após 

   21º ao 23º dia   

 

Cirurgia  

MIBG terapêutico 10 - 12 mci/kg 

Coleta de células-tronco periféricas  

Transplante autólogo de medula óssea  

Radioterapia individualizada  
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Anexo C - Protocolo Neuro 2000 da Unidade de Onco-Hematologia-ICr-

HCFMUSP 

Módulos 2 ciclos pré-indutórios 

Ciclofosfamida 
250mg/m

2
/dia 

1º ao 5º dia  

Topotecam 
0,75mg/m

2
/dia 

1º ao 5º dia  

G-CSF 
10mcg/kg/dia 

 6º ao 15º dia 

 

Módulos 4 ciclos indutórios 

Ciclofosfamida 
200mg/m

2
/dia 

1º ao 7º dia      

Adriamicina 
45 mg/m

2
/dia 

 8º dia     

Vincristina 
1,5mg/m

2
/dia 

  
14º 
dia 

  28º dia 

Carboplatina 
200 mg/m

2
/dia 

Vepeside 
300 mg/m

2
/dia 

   20º ao 22º dia   

G-CSF 
10mcg/kg/dia 

    23º ao 24º dia  

 

Cirurgia  

MIBG terapêutico 10 - 12 mci/kg 

Coleta de células-tronco periféricas  

Transplante autólogo de medula óssea  

Radioterapia individualizada  
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