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1. RESUMO
A esclerose múltipla (EM) é uma doença desmielinizante inflamatória crônica recorrente, restrita ao
sistema nervoso central (SNC), cuja característica histológica é a ocorrência de desmielinização
relacionada com infiltrado inflamatório perivenular com relativa preservação axonal. A forma clássica
da doença se caracteriza pela recorrência de ataques (surtos), seguidos de remissão dos sintomas
(RRMS), com a presença de múltiplas lesões focais dispersas pelo SNC (dissociação espacial) com
processo inflamatório exuberante na fase aguda, coexistindo com lesões crônicas (dissociação
temporal) sem atividade inflamatória evidenciavel pela quebra de barreira hematoencefálica e realce na
fase contrastada na imagem de ressonância magnética (MRI). Alguns pacientes tem uma evolução
benigna, permanecendo livre de sequelas significativas por mais de 20 anos da doença. Outros
pacientes têm uma forma agressiva da doença, ficando restritos à cadeira de rodas em 8 a 10 anos de
evolução. Um desafio é modificar o curso desta forma agressiva, o que pode ser feito com o uso de
imunomoduladores, quimioterápicos e, eventualmente, transplante autólogo de células tronco
hematopoiéticas (aHSCT). O objetivo da utilização do aHSCT é a restauração da atividade imunológica
livre dos ataques à mielina (“autoimune reset”). Uma das maneiras de se monitorar a eficácia do
tratamento é a identificação da ocorrência de novas lesões e de lesões com reforço visíveis em exames
de RM seriados.
Objetivo: Testar a hipótese de que o tratamento de pacientes com EM, utilizando AHSCT, foi eficaz
em evitar a recorrência de inflamação e o aparecimento de novas lesões visíveis na SB ao exame de
MRI, a longo prazo.
Resultados: Na nossa Instituição, cerca de 66 pacientes portadores de EM foram tratados com aHSCT
no período de 2004 a 2011, sendo seguidos desde então pelas disciplinas de hematologia,
neurologia/neuroimunologia e pela seção de RM do CCIFM-HCRP.
Método: Foram revisados os exames de RM de encéfalo adquiridos de maneira prospectiva e
protocolada, de 76 pacientes submetidos ao aHSCT, com seguimento por MRI há mais de cinco anos.
As imagens de RM foram arquivadas nos servidores do CCIFM, foram recuperadas, anonimizadas e
revistas por pelo menos dois radiologistas experientes, de maneira independente e por confrontação.
Foi considerada falha terapêutica a identificação de lesões novas e/ou lesões com reativação
inflamatória.
Resultados: Dez pacientes foram excluídos. Doze pacientes (18,18%) apresentaram novas lesões ou
recorrência do processo inflamatório, com reforço.
Conclusão: Na nossa amostra o aHSCT foi capaz de controlar a recorrência de lesões e da atividade
inflamatória perceptível na RM em mais de 87% dos casos, caracterizando uma importante opção
terapêutica de segunda linha nos casos de maior agressividade da doença

Palavras-chave: esclerose múltipla, transplante autólogo de células tronco hematopoiéticas,
transplante autólogo de medula óssea, imagem de ressonância magnética.
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ABSTRACT
Multiple sclerosis (MS) is a recurrent chronic inflammatory demyelinating disease,
restricted to the central nervous system (CNS), whose histological feature is the
occurrence of perivenular inflammatory infiltrate, leading to demyelination with
relative axonal preservation. The classic form of the disease is characterized by the
recurrence of attacks (outbreaks), followed by remission of symptoms (RRMS), with
the presence of multiple focal lesions dispersed by the CNS (spatial dissociation) with
exuberant inflammatory process in the acute phase, coexisting with chronic lesions
(Temporal dissociation) without inflammatory activity evidenced by the breakdown
of blood-brain barrier and contrast-enhanced contrast-enhanced magnetic resonance
imaging (MRI). Some patients have a benign course, remaining free of significant
sequelae for more than 20 years of the disease. Other patients have an aggressive
form of the disease, being restricted to the wheelchair in 8 to 10 years of evolution.
One challenge is to modify the course in this aggressive way, which can be done with
the use of immunomodulators, chemotherapeutics and, eventually, autologous
hematopoietic stem cell transplantation (aHSCT). The goal of using aHSCT is to
restore immune activity free of myelin attacks ("autoimmune reset"). One of the ways
to monitor treatment efficacy is to identify the occurrence of new lesions and visible
reinforcing lesions on serial MRI scans.
Objective: To test the hypothesis that the treatment of patients with MS using
AHSCT was effective in avoiding the recurrence of inflammation and the appearance
of new visible lesions in SB at the long-term examination of MRI.
Results: At our institution, approximately 66 patients with MS were treated with
aHSCT from 2004 to 2011, followed by the hematology, neurology /
neuroimmunology and MRI sections of the CCIFM-HCRP.
Methods: Brain and MRI scans acquired in a prospective and protocolized way from
76 patients who underwent aHSCT were followed up with MRI for more than five
years. The MR images were archived on the CCIFM servers, retrieved, anonymised
and reviewed by at least two experienced radiologists, independently and by
confrontation. The identification of new lesions and / or lesions with inflammatory
reactivation was considered therapeutic failure.
Results: Ten patients were excluded. Twelve patients (18.18%) presented new lesions
or recurrence of the inflammatory process, with reinforcement.
Conclusion: In our sample, aHSCT was able to control the recurrence of lesions and
the inflammatory activity detected in MRI in more than 87% of the cases,
characterizing an important second line therapeutic option in the cases of greater
aggressiveness of the disease.

Keywords: multiple sclerosis, autologous hematopoietic stem cell transplant (aHSCT), bone
marrow transplante (BMT), magnetic ressonance imaging.
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3. INTRODUÇÃO

A EM é uma doença desmielinizante, inflamatória, crônica, adquirida,
geneticamente determinada, com modulação ambiental. O entendimento atual atribui
bases imunomediadas ao dano multifocal da substância branca do SNC, caracterizada
por dissociação espacial (múltiplas lesões) e dissociação temporal, com lesões de
início não síncrono(1). Na sua forma clássica, a doença cursa com desmielinização
multifocal no encéfalo e medula espinal (2). Na sua fase inicial caracterizada por surto,
remissão e recorrência (EMRR = esclerose múltipla recorrente e remitente) na qual o
ataque focal da mielina cursa com exuberante processo inflamatório, que causa quebra
da barreira hematoencefálica, que, a depender de sua intensidade, pode ser
evidenciada por na RM pelo realce após injeção intravenosa de contraste
paramagnético. Quando esta lesão ocorre em local funcionalmente eloquente, um
déficit clínico correspondente pode ser percebido. Se este déficit perdura por mais de
24 horas, seguindo-se de uma remissão dos sintomas, com recuperação completa ou
incompleta do déficit neurológico. Ao longo do tempo vão sendo acumulados déficits
residuais, responsáveis pela deterioração clínica do paciente. Em 85% dos casos esta
fase aguda, recorrente remitente, com alta carga de atividade inflamatória, se faz
seguir de uma fase secundariamente progressiva (EMSP), com surtos escassos ou
ausentes, sem atividade inflamatória mensurável por métodos de imagem, porém, com
deterioração progressiva da função neurológica, fase esta dita degenerativa.
A intensidade do ataque inflamatório, sua localização, número de lesões
visíveis na RM e número de lesões com reforço após contraste, duração do quadro
agudo, bem como a efetividade do reparo da mielina lesada são extremamente
variáveis de caso a caso. Em decorrência desta alta variabilidade, alguns pacientes
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têm uma evolução benigna, permanecendo livre de sequelas significativas por mais de
20 anos, enquanto outros apresentam uma forma agressiva da doença, ficando restritos
à cadeira de rodas em 8 a 10 anos de evolução e confinados ao leito, sem capacidade
motora, sem controle esfinctérico, com alta morbidade e dependente de cuidados. Um
desafio é modificar o curso desta forma agressiva, com um pior prognóstico, sem
resposta satisfatória com o tratamento convencional. Para os casos com curso
agressivo, não responsivos ao tratamento com imunomoduladores de primeira linha,
têm sido indicado o tratamento dito de segunda linha, que inclui a opção do
transplante autólogo com células tronco hematopoiéticas (aHSCT).
Estudos demonstram que a imunoablação seguida de transplante autólogo de
células tronco hematopoéticas é capaz de suprimir a atividade inflamatória em
pacientes com doenças imunomediadas, sendo possível induzir remissões clínicas
prolongadas nestes pacientes. O tratamento da esclerose múltipla com aHSCT é foi
introduzido na década de 90, com o racional de promover uma acentuada
imunossupressão, seguida de uma reconstituição do sistema imune destes pacientes,
evitando a ocorrência de novos auto ataques inflamatórios à mielina.

A monitorização da resposta ao tratamento
A ressonância magnética é o método ideal para o diagnóstico e seguimento das
lesões da substância branca do encéfalo e medula espinal. As sequências ponderadas
em T2 têm enorme sensibilidade para detectar aumento da concentração focal de água
no tecido, que aparece como foco de hipersinal em relação à mielina normal. Embora
muito sensíveis estas sequências são pouco específicas, representando de maneira
muito similar a desmielinização, necrose, gliose, lesão axonal e edema. São
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especialmente eficientes na identificação de placas de EM macroscopicamente
visíveis, embora tenha pouco poder de discriminar placas agudas, subagudas e
crônicas. Não identifica também as lesões microscópicas, passíveis de identificação
histológica, porém, se mostrando como substância branca aparentemente normal, sem
placas macroscópicas, o que gerou o termo de substância branca aparentemente
normal (NAWM, do Inglês normal-appearing white matter). Porém, as lesões
macroscopicamente visíveis são identificadas de maneira muito eficiente por estas
sequências, o que faz com que sejam usadas para o cálculo do volume total de lesões
T2. Apesar da correlação entre o volume de lesões e o grau de deterioração clínica
seja apenas moderado, a detecção de novas lesões visíveis em sequencias T2 tem sido
um importante indicador da progressão da doença, sendo frequente a utilização de
estudos sequenciais onde, em paralelo com o volume de lesões, se identifique o lesões
pregressas e, eventualmente, novas lesões.
As imagens ponderadas em T1 têm menor sensibilidade para identificar lesões,
mas possui, em contrapartida, uma maior especificidade para detectar e estimar a
destrutividade das lesões. Além disto, quanto utilizada a administração endovenosa de
meio de contraste paramagnético (gadolínio) as lesões com inflamação e quebra de
barreira hematoencefálica, apresentam um encurtamento do sinal T1 pelo
extravasamento do contraste, e realce da lesão. A lesão de EM vista na imagem T2
pode ser vista ou não na imagem T1. Quando a destrutividade é pequena, restrita a
desmielinização, sem necrose, gliose ou edema importante, a lesão permanece
isointensa ao parênquima adjacente, não sendo identificada na imagem ponderada em
T1. Por outro lado, quando a placa tem muito edema, ou tem uma destrutividade
baixa, restrita a palidez da mielina ou desmielinização leve, apresenta um sinal
próximo da substância cinzenta (SC), com discreta hipointensidade em relação com a
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SB. Quando ocorre uma destruição tecidual mais intensa, com necrose e gliose, a
lesão aparece nas imagens em T1 com forte hipossinal, próxima do LCR, sendo
chamada de “black hole”. Diversos estudos têm mostrado uma boa correlação entre os
“black holes” e a deterioração clínica[22]. Com a administração do contraste
endovenoso é possível identificar focos de quebra de barreira hematoencefálica,
indicativos de processo inflamatório, o que é considerado um dos eventos mais
precoces do processo de lesão na EM. Assim, a contagem de lesões com realce pelo
contraste é um indicador muito eficiente de processo inflamatório focal. Em adição, o
cálculo de volume de lesão visível em sequência T1 tem potencial para melhor
caracterizar a destruição tecidual.

O Transplante de Medula Óssea
O transplante de medula óssea, precedido de intensa imunossupressão é
indicado para doenças neoplásicas que cursam com falência do sistema
hematopoético, por infiltração de células leucêmicas na medula óssea, ou por
comprometimento do sistema imunológico. Basicamente o transplante visa, permite
através de quimioterápicos e a radioterapia corporal total, proporcionar a recuperação
dos sistemas hematológico e imunológico [34].

A técnica atualmente utilizada neste processo consiste na retirada de células
com agulhas especiais, através de múltiplas punções na medula óssea dos ossos da
bacia. Outra técnica é a retirada destas células por meio de uma máquina de aférese.
Neste método, o sangue sai de uma veia, passa pela máquina que separa as células, e
em seguida é devolvido em uma veia no outro braço. No caso do autotransplante estas
células serão crio preservadas para utilização futura. As células retiradas, quando
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injetadas na veia, circulam na corrente sanguínea e se implantam na medula óssea
previamente destruída com quimioterapia em altas doses. A partir deste momento
inicia-se o processo de recuperação hematológica do paciente, que caracteriza o
transplante [34].

O racional para a utilização do AHSCT no tratamento da EM são as evidências
desta ser uma doença imunológica. Entre estas evidências podemos citar o achado
persistente de células inflamatórias tanto no liquido cefalorraquiano, como nas placas,
bem como a identificação de imunoglobulinas monoclonais relacionadas com a
doença e um grande número de linfócitos T ativados. Além disto, diversos autores têm
publicado associações entre EM e certas classes de HLA. Modelos experimentais têm
demonstrado que os linfócitos T desempenham um papel importante na inicialização
da resposta imune que determina a destruição da mielina, ao final do processo que
passa pela abertura da barreira hematoencefálica. Além disto, diversas terapêuticas
imunomoduladoras, antiinflamatória e imunossupressora tem sido usada com sucesso
parcial no controle da doença. Baseado nestas evidências, o AHSCT tem sido
aventado como uma terapêutica mais enérgica, que poderia ser utilizada nos casos não
responsivos ao tratamento convencional ou nos casos com evolução muito agressiva.

O critério de seleção dos pacientes para AHSCT em nossa Instituição inclui
pacientes na fase secundaria progressiva da EM, ou seja, pacientes com escala
expandida do estado de incapacidade (EDSS) entre 3,0 e 6,5 e, há um ano, entre 3,0 e
6,0; doença em progressão nos últimos seis meses; ampliação de 1 ponto na escala no
último ano; idade entre 18 e 60 anos e não resposta ao tratamento medicamentoso
[35].
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Os resultados de um dos mais recentes estudos desenvolvidos em nossa
instituição apontam que dos 37 pacientes tratados com transplante acompanhados para
a pesquisa a EM de ambos os pacientes com seguimento de três ou mais anos está
estabilizada. Quatro pacientes (10,8%) foram a óbito. A EM de 26 pacientes (70,9%)
permanece estável, a de quatro (10,8%) melhorou e a de 3 (8%) se agravou. Houve
óbito único com imunossupressão através de altas doses de ciclofosfamida [35].

Assim é que nos propomos neste trabalho quantificar a taxa de sucesso na
abolição da resposta inflamatória em pacientes com esclerose múltipla, usando
aHSCT através da verificação do grau de recorrência da inflamação após o
procedimento.
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4. OBJETIVO
Testar a hipótese de que o tratamento de pacientes com esclerose múltipla utilizando
AHSCT foi eficaz em evitar a recorrência de inflamação e o aparecimento de novas
lesões visíveis na SB ao exame de MRI, a longo prazo.
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5. MÉTODO
Trata-se de um estudo prospectivo com aquisição de imagens padronizadas com
protocolo bem estabelecido, adquiridos durante o período de 2004 a 2016, com dois
equipamentos de RM. Um dos aparelhos tinha campo magnético de 1,5 Tesla, modelo
Magneton Vision, Siemens, Erlangen, Alemanha. As imagens deste projeto foram
adquiridas no período de 2004 a 2008. O outro aparelho é de 3 Tesla, modelo
Achieva, Philips, Best, Holanda. O protocolo de aquisição foi diferente para os dois
aparelhos, tanto devido à capacidade técnica do equipamento, como devido ao tipo de
protocolo preconizado na literatura para os diferentes períodos.
No aparelho Siemens, de 1,5 Tesla, o protocolo utilizado foi:

1. Sequências turbo-spin Echo PD-T2 para avaliação do volume de lesões
a. sequência duplo Echo (PD + T2) turbo-spin-echo, com TR de 2700ms e TE de
17 e 102ms, no plano axial, com 20 cortes de 3mm e espaçamento de 3mm, matriz de
190x256, FOV de 240mm e duas aquisições.
b. A sequência acima é repetida, com deslocamento de 3mm, gerando mais 20
cortes axiais de 3mm. A seguir, as duas sequências são intercaladas, gerando um total
de 40 cortes axiais com 3 mm de espessura, cobrindo todo o encéfalo.
2. Sequências avaliação do número de lesões com atividade inflamatória
a. após a administração de 15 ml de gadolínio intravenoso em veia periférica
serão adquiridas um par de sequências ponderadas em T1, de acordo com o abaixo
discriminado
b. sequência Spin-Echo ponderada em T1, com TR=600ms, TE=14ms, no plano
axial, com 20 cortes de 3mm e espaçamento de 3mm, matriz de 190x256, FOV de
240mm e duas aquisições. Esta sequência é repetida, com deslocamento de 3mm,
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gerando mais 20 cortes axiais de 3mm. A seguir, as duas sequências são intercaladas,
gerando um total de 40 cortes axiais com 3 mm de espessura, cobrindo todo o
encéfalo, perfeitamente superposta com as sequências ponderada em T2 e densidade
de prótons descritas no item 1.
3. sequências FLAIR para identificação de lesões da SB
Sequência IR (inversão recuperação) ponderada em T2, com TR = 9999 ms, TE =
119 ms, no plano axial, com 20 cortes de 5 mm e espaçamento de 5 mm, sem gap,
matriz de 190x256, FOV de 240mm e duas aquisições. Esta sequência é perfeitamente
superposta com as sequências TSE ponderada em T2.

No aparelho Philips, de 3 Tesla, o protocolo utilizado foi:
1. Sequência volumétrica 3DT1, MP RAGE (magnetization-prepared rapid
gradient-echo) pré contraste
a) Sequência volumétrica de alta resolução e alto contraste, gradiente-echo turbospin-echo, com TR de 7 ms e TE de 3,2 ms, no plano sagital, com 180 cortes de 1 mm
sem espaçamento, com voxel isotrópico de 1x1x1 mm, matriz de 256x256, FOV de
240mm.
b) A sequência acima é repetida, 5 minutos após administração do contraste, na
dose de 1mM/kg.
2. Sequência volumétrica FLAIR 3D
a. após a administração do gadolínio intravenoso em veia periférica foi realizada
sequência FLAIR (.
3. sequências

FLAIR

identificação de lesões da SB

(Fluid-attenuated

inversion

recovery)

para
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Sequência IR (inversão recuperação) ponderada em T2, com TR = 5000 ms, TE =
331 ms, no plano sagital, 180 cortes de 1 mm sem espaçamento.
4. sequências DIR (Double Inversion Recovery - GM only) volumétrica para
identificação de lesões da SB
Sequência IR (inversão recuperação) ponderada em T2, com TR = 5000 ms, TE =
331 ms, no plano sagital, 180 cortes de 1 mm sem espaçamento.
5. Sequências turbo-spin Echo T2 para avaliação do volume de lesões
Sequência duplo Echo (PD + T2) turbo-spin-echo, com TR de 2200 ms e TE de
120 ms, no plano axial, com 40 cortes de 3 mm e espaçamento de 3mm, matriz de
190x256, FOV de 240mm e duas aquisições.

Os exames dos pacientes com esclerose múltipla pós AHSCT, submetidos a
exames por ressonância magnética foram analisados sistematicamente, a fim de se
constatar a eventual recorrência de lesões com processo inflamatório evidenciado pela
presença de reforço na fase contrastada, bem como o aparecimento de novas lesões na
substância branca cerebral.

1. Foram incluídos 76 pacientes submetidos ao AHSCT na unidade de AHSCT
do HCRP-FMRP-USP, no período entre 2004 e 2011, com seguimento
posterior com RM de encéfalo, periodicamente.
2.

Acessamos o banco de dados do CCIFM do HCRP-FMRP-USP, sendo
identificados os exames de RM, bem como a conclusão de seus laudos.

3. O diagnóstico foi confirmado pela avaliação do prontuário eletrônico dos
pacientes, computando-se a data do AHSCT, o esquema terapêutico da
indução,

a

ocorrência

de

complicações,

a

eventual

utilização

de
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imunomoduladores ou quimioterápicos na sua evolução, a ocorrência de
ataques clinicamente definidos, a progressão do déficit neurológico e o EDSS.
4. As imagens dos pacientes selecionados foram selecionadas e gravados no
servidor Atlas-MNC. Foram gravadas em um arquivo PPTX as imagens T2,
T1 pré e pós-contraste. Sendo registrado o aparecimento eventual de novas
lesões e a detecção de realce pelo contraste.
5. Coletamos de maneira sistematizada as informações e as disponibilizará em
planilha, para análise.
6. Um grupo suficiente foi revisado uma segunda vez por cada examinador para
teste de confiabilidade inter e intra avaliador, e cálculo de coeficiente Kappa.
7. Os critérios de exclusão para esse grupo de pacientes selecionados foram
pacientes que fecharam outros diagnósticos que não EM e pacientes que
perderam seguimento ao longo dos anos subsequentes por algum motivo.
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6. RESULTADOS

Foram analisados 76 pacientes submetidos aHSCT no período de 2004 a 2011,
sendo 10 pacientes excluídos da pesquisa, pois tiveram diagnóstico de outras
enfermidades que não a esclerose múltipla ou outros perderam seguimento por
imagem o que impossibilitou a avaliação dos mesmos a longo prazo.
Dos 66 pacientes incluídos no estudo 12 (18,18%) apresentaram novas lesões na
análise das imagens T2/FLAIR ou apresentaram lesões com atividade inflamatória,
sendo estas vistas como lesões que apresentaram realce após a injeção do meio de
contraste paramagnético.
Na análise sistematizada dos pacientes com alterações identificadas nos exames de
imagem controle pós AHSCT, 1 paciente apresentou novas lesões na fossa posterior e
aumento volumétrico de algumas lesões previamente existentes; 1 paciente apresentou
sinais de neurite óptica e mielite em atividade inflamatória; 1 paciente apresentou uma
nova lesão na fossa posterior, sem realce pelo gadolínio; e os demais 9 pacientes
demonstraram a presença de novas lesões realçantes, compatíveis com placas em
atividade inflamatória.
É preconizado que o tratamento com aHSCT seja feito em pacientes que
apresentam uma forma mais agressiva da doença e que estejam na fase aguda,
geralmente pacientes com esclerose múltipla do subtipo remitente-recorrente, porém
os pacientes que foram selecionados para o tratamento no Hospital das Clínicas de
Ribeirão Perto nem sempre apresentavam este perfil, sendo que alguns deles estavam
em estágios mais avançados da doença, na fase secundariamente progressiva, ou
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apresentavam uma forma da doença não tão agressiva, com número baixo de lesões
encefálicas, sem destrutividade significativa.
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Legenda:
Vermelho: Pacientes que apresentaram novas lesões ou lesões realçantes.
Laranja: Pacientes que apresentaram critérios de exclusão do estudo.
Preto: Pacientes que evoluíram bem após o tratamento, sem novas lesões ou lesões com
realce pós gadolínio.

Dissertação de mestrado 25

14
12

10
Pacientes
submetidos a TMO

8
6

Pacientes com
novas lesões ou
lesões realçantes

4
2
0
2004

2006

2008

2010

Dissertação de mestrado 26

Nova lesão realçante localizada no trajeto do nervo trigêmeo a direita em
paciente em seguimento por imagem após tratamento com AHSCT.
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Lesão realçante na região frontal direita em paciente com esclerose
múltipla tratado com aHSCT.
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Presença de uma nova lesão na fossa posterior de paciente com esclerose
múltipla tratado com AHSCT.
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Lesão realçante frontal a esquerda em paciente com esclerose múltipla tratado
Tratado com aHSCT.

Dissertação de mestrado 30

7. DISCUSSÃO:

A razão do uso do aHSCT para o tratamento da EM reside no entendimento de
que o passo fundamental para se iniciar o processo de lesão da mielina do SNC na
EM, ser a infiltração de linfócitos, sugerindo um padrão de doença autoimune. Assim
sendo, o transplante aparece como uma alternativa terapêutica objetivando uma
imunoablação e reconstituição da imunidade do paciente de uma forma livre do prévio
“defeito” que originou a doença. Com este racional, o primeiro estudo com HSCT foi
realizado em 1997 [52], com base em evidências obtidas em estudos prévios
realizados com animais e relatos de casos de pacientes tratados para neoplasias
concomitantes com EM. A seguir, diversos estudos se seguiram, descrevendo bons
resultados no controle de ocorrência de novos surtos e de ocorrências de novas lesões
vistas em sequências T2 de RM, bem como uma dramática redução de lesões com
realce após a injeção de contraste paramagnético intravenoso [53]. Algumas revisões,
agrupando pacientes de diferentes centros foram publicadas na primeira década deste
século, como o trabalho de Fassas et al [53], que agrupou os resultados de 20 centros
europeus e um americano. Nesta revisão, foi relatado uma alta taxa de estabilização e
mesmo de melhora do EDSS. Outra revisão, que incluiu 143 pacientes tratados [54],
encontrou uma taxa de estabilização ou melhora do quadro clínico em torno de 63%
destes. Porém, 37% dos pacientes apresentaram progressão da doença. O motivo do
deste insucesso em conter a progressão tem sido atribuído a diferentes fatores, com
destaque para um viés de seleção, pois, nos diferentes estudos, foram incluídos
pacientes que já estavam em fase progressiva, independente de atividade inflamatória
detectável, quando foram submetidos ao procedimento, sejam na forma SP ou PP.
Assim, fica claro que a indicação do aHSCT deve privilegiar os pacientes com
atividade inflamatória importante no momento do procedimento, uma vez que este é o
alvo desta proposta de tratamento.
O conceito de “ausência de evidência de atividade da doença” (NEDA, do Inglês
“no evidence of disease activity”) é um indicador que vem sendo usado para comparar
diferentes tipos de tratamento da EM. Em um editorial recente, assinado por Burman
J. e Fox R.J., Neurology 2017 [56], os autores comparam a taxa de NEDA do aHSCT,
de 67% em 5 anos, com a de 15% para os interferons e glatiramer, ou de 32% a 39%
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para o natalizumab ou alemtuzumab. Assim, parece bem estabelecido que o
transplante é uma opção terapêutica não curativa, mas com uma eficácia bem
razoável, inclusive maior que outras opções disponíveis. Porém, é importante lembrar
que é uma opção muito mais agressiva do que as demais, mesmo considerando ser
hoje bem mais segura que as primeiras tentativas, conforme discutido na recente
meta-análise de Sormani et al., 2017 [57]. Nesta meta-análise, a taxa de mortalidade
média de todos os 764 casos compilados, ficou em 2,1%, sendo significantemente
maior nos estudos antigos. A taxa de progressão ficou em 17,1% em 2 anos e 23,3%
em 5 anos, com NEDA em dois anos de 83%. A taxa de NEDA em 5 anos foi de 67%.
Uma das conclusões principais desta revisão é que a eficácia do aHSCT está ligada
diretamente com o tipo de paciente tratado, sendo que os estudos mais antigos
incluíram muitos pacientes na fase progressiva da doença, nos quais o prognóstico
deste tipo de tratamento é pior. Por fim, os autores lembram que está em curso um
estudo prospectivo em fase 3, testando a efetividade e segurança do aHSCT em
comparação com natalizumab e alemtuzumab [58].
É uma afirmação comum em todos os relatos de estudos utilizando esta
terapêutica, a obtenção de um pronunciado declínio e prolongada supressão da
ocorrência de novas lesões com atividade inflamatória após o aHSCT. Talvez,
erroneamente, esta afirmação possa ser entendida como uma ausência de detecção de
novas lesões ou lesões com realce após a injeção de contraste em estudos de RM. Mas
isto não é exatamente o que ocorre. Nos mais diferentes estudos, predomina
largamente um relato de redução dramática da inflamação, com novas lesões sendo
identificadas de maneira esporádica. Inclusive, há o predomínio de ocorrência destas
nos primeiros meses pós-transplante [59-66]. Na revisão de Saccardi et al [54], de
2006, 8% dos pacientes apresentaram recorrência de lesões com reforço na RM. A
nossa revisão de estudos com um número de pacientes em torno de 5 a 25, publicados
até 2005 [59-66], encontramos apenas três trabalhos onde não foi detectada nenhuma
nova lesão visível em T2 ou lesão com realce após o transplante.
Portanto, nossos resultados são comparáveis com a literatura, com a virtude de
fazer uma revisão de um período longo de seguimento dos pacientes pós transplante,
buscando entender o comportamento da resposta inflamatória pós transplante.
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8. CONCLUSÃO

Na nossa amostra o aHSCT foi capaz de controlar a recorrência de
lesões e da atividade inflamatória perceptível na RM em mais de 87% dos
casos, caracterizando uma opção terapêutica de segunda linha, importante
nos casos de maior agressividade da doença.
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