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RESUMO 

 

 

Castro FG. Mucosite oral em pacientes pediátricos submetidos a transplante de 

células hematopoiéticas [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Odontologia; 2019. Versão Corrigida. 

 

 

A mucosite oral (MO) constitui uma das principais morbidades nos períodos 

imediatos após o transplante de células hematopoiéticas (TCH). Em pacientes 

pediátricos, a MO é pouco descrita na literatura, não havendo protocolos específicos 

para prevenção e tratamento dessas lesões. O objetivo deste estudo foi caracterizar 

a MO em pacientes pediátricos antes e durante os períodos recentes após o TCH, 

bem como verificar quais fatores relacionados ao paciente e ao transplante podem 

estar associados ao tempo de duração e à gravidade dessas lesões. Foi também 

analisado o impacto da MO nas alterações de massa corpórea, na prescrição de 

opióides e nutrição artificial, bem como na sobrevida global. Para tanto, foram 

selecionados 115 prontuários de pacientes com idade igual ou menor que 18 anos, 

que foram submetidos a TCH, coletando-se informações sobre o paciente, o 

transplante e a toxicidade no trato gastrointestinal, desde o período de 

condicionamento até 10 dias após a pega da medula. Os pacientes foram divididos 

nas faixas etárias de 0 a 2, 3 a 6, 7 a 12, e 13 a 18 anos. Observou-se que houve 

maior frequência de pacientes com indicação de TCH devido a imunodeficiências 

primárias (34.78%), seguido de pacientes portadores de neoplasias hematológicas 

(24.34%) e anemias (18.26%). Houve alta frequência de pacientes na faixa etária de 

0 a 2 anos (n=35 pacientes) e de 7 a 12 anos (n=38). Esses pacientes foram 

submetidos principalmente a transplante alogênico (87.83%) e condicionamento 

contendo bussulfano (57.40%). Observou-se maior frequência de MO graus 3 e 4 

nos pacientes na faixa etária de 7 a 12 anos em comparação às demais faixas 

etárias (26.32%, p=0.019). Maior tempo de duração de dor para deglutir também foi 

observado nessa faixa etária e na de 13 a 18 anos (p=0.024). Em geral, em todas as 

idades, a MO não ficou restrita ao período de neutropenia, manifestando-se antes ou 

estendendo-se além desse período. A prescrição de nutrição artificial (71.30%) e de 

opióides (84.16%) foi alta na amostra como um todo. Os pacientes com 0 a 2 anos 

de idade necessitaram de nutrição artificial por mais tempo (p=0.002). A profilaxia 



para doença do enxerto contra o hospedeiro (DECH) com metotrexato foi fator de 

risco significativo para MO. Tanto a MO grau³2 (OR=12.6, p=0.017) quanto a 

duração de dor para deglutir ³3 dias (OR=6.5, p<0.001) impactaram 

significativamente na prescrição de opióides.  A dor para deglutir também impactou 

na prescrição de nutrição artificial (OR=2.7, p=0.018), mas a MO não. Nenhum fator 

relacionado à mucosite no trato digestivo teve associação significativa com perda ou 

ganho de massa corpórea, nem com sobrevida global. Concluiu-se que os pacientes 

pediátricos que foram submetidos a TCH exibiram perfis de MO distintos segundo a 

faixa etária, com variações no período de manifestação, na gravidade e na duração 

dessas lesões. Protocolos específicos de cuidados orais para essas faixas etárias 

devem ser instituídos, focados principalmente no controle da MO no tocante a 

analgesia. 

 

 

Palavras-chave: Mucosite no trato digestivo. Crianças. Adolescentes. Transplante de 

células hematopoiéticas. 



ABSTRACT 

 

 

Castro FG. Oral mucositis in pediatric patients undergoing hematopoietic cell 

transplantation [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 

Odontologia; 2019. Versão Corrigida. 

 

 

Oral mucositis (OM) is one of the main morbidities in immediate periods after 

hematopoietic cell transplantation (HCT). In pediatric patients, OM is poorly 

described in the literature and there are no specific protocols for prevention and 

treatment of these lesions. The aim of this study was to characterize OM in pediatric 

patients before and during the periods after HCT, and also verify which patient and 

transplant-related factors may be associated with the duration and severity of these 

lesions. It was also analyzed the impact of OM on body mass changes, opioid 

prescription and artificial nutrition, as well as overall survival. For this, 115 medical 

records were selected from patients up to 18 years old, who underwent HCT, 

collecting information about the patient, transplantation and toxicity in gastrointestinal 

tract, from the conditioning period up to 10 days after the neutrophil engraftment. 

Patients were divided into age groups from 0 to 2, 3 to 6, 7 to 12, and 13 to 18 years 

old. There was a higher frequency of patients indicated to HCT due to primary 

immunodeficiencies (34.78%), followed by patients with hematologic malignancies 

(24.34%) and anemia (18.26%). There was a high frequency of patients from 0 to 2 

years old (n=35 patients) and 7 to 12 years old (n=38). These patients were mainly 

submitted to allogeneic transplantation (87.93%) and conditioning containing 

bussulfan (57.40%). A higher frequency of OM grades 3 and 4 was observed in 

patients from 7 to 12 years old compared to other age groups (26.32%, p = 0.019). 

Longer duration of swallowing pain was also observed in this age group and in 13 to 

18 years old group (p = 0.024). In general, at all ages, OM was not restricted to the 

neutropenia period, manifesting before or extending beyond that period. The 

prescription of artificial nutrition (71.30%) and opioids (84.16%) was high in all the 

sample. Patients from 0 to 2 years old needed artificial nutrition for longer period (p = 

0.002). Prophylaxis for graft versus host disease (GVHD) with methotrexate was a 

significant risk factor for OM. Both OM grade 2 (OR = 12.6, p = 0.017) and duration of 

swallowing pain ³ 3 days (OR=6.5, p<0.001) significantly impacted opioid 



prescription. Swallowing pain also impacted the prescription of artificial nutrition (OR 

= 2.7, p = 0.018), but OM did not. None factors related to mucositis in the digestive 

tract was significantly associated with loss or gain of body mass, nor with overall 

survival. It was concluded that pediatric patients who underwent HCT exhibited 

different OM profiles according to age group, with variations in the period of 

manifestation severity and duration of these lesions. Specific oral care protocols for 

these age groups should be instituted, focusing mainly on the control of OM 

regarding to analgesia. 

 

 

Keywords: Mucositis in digestive tract. Children. Teens. Hematopoietic cell 

transplantation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O transplante de células hematopoiéticas (TCH) é um importante tratamento 

para crianças com neoplasias hematológicas e tumores sólidos refratários às 

terapias convencionais, bem como para anemias e imunodeficiências primárias, 

além de outras doenças não-malignas (Chow et al., 2016). A sobrevida de pacientes 

pediátricos tem aumentado substancialmente nos últimos anos após a instituição do 

TCH; por exemplo, para leucemia mielóide aguda, sobrevida de 5 anos livre de 

doença tem sido estimada em 49% a 63% dos pacientes pediátricos (Flower; Cairo, 

2017), para pacientes portadores de imunodeficiência combinada grave (SCID) as 

taxas de sobrevida após o TCH podem ser acima de 90% (Heimall et al., 2017). 

Os pacientes pediátricos são de alto risco para toxicidade derivada dos 

agentes antineoplásicos durante o TCH. Particularmente a mucosite no trato 

digestivo, associada a náuseas/vômitos, é considerada a principal responsável por 

diminuição da ingestão alimentar (Green et al., 2010), por distúrbios nutricionais 

durante o tratamento e também por acarretar redução na qualidade de vida 

(Bardellini et al., 2013; Eduardo et al., 2015; Bezinelli et al., 2016); aumentando a 

frequência e o tempo de prescrição de nutrição artificial e uso de opioides. 

Durante o TCH, alteração bucal mais frequente encontrada em pacientes 

pediátricos é a mucosite oral (MO); a frequência e gravidade vão depender do tipo 

de condicionamento antineoplásico (Boztug et al., 2015; Balduzzi et al., 2002) e do 

tipo de transplante realizado (Eduardo et al., 2015). Outros fatores também podem 

estar associados a MO, como história prévia de MO e neutropenia (Cheng et al., 

2011; Allen et al., 2018). Em pacientes adultos, há tendência em se afirmar que a 

MO tende a coincidir com o período de neutropenia (Kashiwazaki et al., 2012).  

Apesar da alta morbidade que as alterações na cavidade bucal acarretam em 

pacientes pediátricos submetidos ao TCH, são poucos os relatos na literatura acerca 

dos tipos e da frequência dessas alterações bucais. Além disso, a análise de fatores 

de risco para essas alterações é pouco explorada; para adultos, por exemplo, 

existem recomendações validadas cientificamente para prevenção de MO e 

mucosite gastrointestinal (Bowen; Wardill, 2017). 
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No presente estudo, nossa proposta foi caracterizar a frequência, gravidade e 

duração da MO durante o TCH em pacientes pediátricos, bem como os fatores que 

poderiam estar associados a essa condição.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

2.1 Transplante de células hematopoiéticas 

 

 

O transplante de células hematopoiéticas (TCH) tem sido um tratamento de 

consolidação importante para crianças com neoplasias hematológicas de alto risco e 

tumores sólidos. O TCH ainda tem sido indicado como tratamento para doenças não 

malignas, como imunodeficiências primárias, erros inatos do metabolismo (Chow et 

al., 2016) e doenças autoimunes (Hamerschlak et al., 2012). 

O TCH pediátrico difere significativamente dos adultos em vários aspectos, 

incluindo a indicação em função da doença primária, comorbidades associadas e 

fonte de células-tronco (Khandelwal et al., 2017). Com os avanços na tecnologia de 

isolamento e purificação das células-tronco, aliado ao desenvolvimento de fármacos 

eficazes no controle de infecções, o TCH tornou-se mais seguro e a sobrevida dos 

pacientes aumentou. Além disso, o uso de regimes de condicionamento não-

mieloablativo e de toxicidade reduzida tem permitido a indicação de TCH para uma 

faixa etária mais ampla, incluindo bebês e idosos (Majhail et al., 2015).  

Por outro lado, os pacientes que sobrevivem por mais tempo após o TCH têm 

um risco aumentado de desenvolver efeitos adversos tardios, como toxicidade renal 

e hepática, defeitos na formação dentária, aumento do risco de câncer secundário, 

dentre outros. Logo, esses pacientes devem ser instruídos sobre a importância do 

acompanhamento médico e odontológico por longo prazo (Chow et al., 2016). Além 

disso, a restituição da imunidade adaptativa, principalmente daquela proveniente da 

sinalização de células T, pode exigir um a dois anos para ser completamente 

restabelecida, fato que aumenta os riscos para infecções (Passweg et al., 2012). 

Van Eyssen et al. (2017) realizaram um estudo retrospectivo com 48 crianças 

que receberam TCH alogênico: 24 foram indicados devido a neoplasias 

hematológicas, 20 devido a condições hematológicas não oncológicas, 3 em função 

de doenças imunológicas e 1 devido a adrenoleucodistrofia. A sobrevida para 

pacientes não oncológicos foi de 91,3%, enquanto que, para pacientes oncológicos, 
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foi de 56,8%, mostrando que o TCH oferece a muitos pacientes a oportunidade de 

sobrevida por longo prazo. 

O objetivo do TCH é infundir uma população rica em células-tronco 

hematopoiéticas, com o intuito de renovar a medula hematopoiética do receptor. 

Inicialmente, o tratamento de TCH consiste na administração de altas doses de 

quimioterapia associada ou não a radioterapia corpórea total, com o objetivo de 

induzir imunossupressão no receptor e/ou erradicação ou diminuição da doença de 

base. Em seguida, é feita a infusão das células, que são selecionadas do próprio 

paciente (transplante autólogo) ou de doador compatível, aparentado ou não 

(transplante alogênico). O transplante autólogo é designado a alguns tipos de 

doenças, principalmente as que não atingem a medula óssea ou em que é possível 

separar a célula doente da célula sadia, como por exemplo, em linfomas e tumores 

sólidos. Já os alogênicos são realizados em leucemias agudas, imunodeficiências e 

doenças não malignas (Hamerschlak et al., 2012).  

Para realizar um TCH, é necessário que haja compatibilidade entre doador e 

receptor. Caso contrário, as células serão rejeitadas. Essa compatibilidade é 

determinada por um conjunto de genes de histocompatibilidade (HLA). O complexo 

HLA do doador e do paciente deve ser idêntico (100% de compatibilidade) ou muito 

similar (90% de compatibilidade). Testes laboratoriais específicos são realizados 

para se verificar essa histocompatibilidade, utilizando-se amostras de sangue do 

doador e receptor (Tiercy, 2016). Para pacientes que não têm irmão HLA-

compatível, a melhor alternativa é um doador adulto HLA-idêntico. Quando não são 

disponíveis doadores idênticos, algumas incompatibilidades específicas devem ser 

evitadas, por estarem associadas a maior chance de doença do enxerto contra o 

hospedeiro (DECH) (Hamerschlak et al., 2012). A análise multivariada do estudo 

realizado por Kawase et al. (2007) revelou que 15 combinações de alelos HLA 

incompatíveis e 1 incompatibilidade de haplotipos HLA-DRB1-DQB1 aumentam 

significantemente a ocorrência de DECH grave. Para pacientes que não têm um 

doador compatível, usar um doador 50% pareado é uma opção; o transplante, nesse 

caso, passa a ser denominado de haploidêntico (Passweg et al., 2012). Variações 

nos regimes de condicionamento e de profilaxia para DECH têm permitido a 

indicação mais segura do transplante haploidêntico; vantagens desse tipo de 
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transplante são aumento de doadores potenciais por paciente e tempo mais curto de 

pega do enxerto (Dufort et al., 2016). 

Avanços na disponibilidade de doadores não aparentados, incluindo os 

transplantes haploidênticos e aqueles provenientes do sangue do cordão umbilical, 

melhoraram o acesso a esse procedimento a pacientes que anteriormente não 

puderam se submeter a esse tratamento devido à falta de doador adequado 

(Passweg et al., 2012). 

Segundo relatório que descreve a atividade de TCH pediátrico para cânceres 

nos Estados Unidos entre 2008-2014, usando dados do Centro Internacional de 

Pesquisa de Transplante de Sangue e Medula Óssea (CIBMTR), 4408 pacientes 

pediátricos com neoplasias foram submetidos ao TCH alogênico, enquanto 3076 ao 

autólogo. A leucemia foi a indicação mais comum para TCH alogênico. Com relação 

à fonte de células-tronco, doadores não aparentados foram os mais utilizados 

(Khandelwal et al., 2017). 

A fonte clássica de células para o TCH é a medula óssea (Yesilipek, 2014). 

Porém, nos últimos anos, células-tronco do sangue periférico têm sido usadas com 

frequência crescente; a principal vantagem das células do sangue periférico é o 

menor tempo para pega medular. Por outro lado, existem efeitos colaterais de curto 

e longo prazo relacionados aos medicamentos utilizados para mobilização dessas 

células da medula para o sangue periférico, como o uso de fator estimulante de 

colônias de granulócitos (G-CSF) para mobilização de células-tronco 

hematopoiéticas; além disso, a coleta de células do sangue periférico aumenta o 

risco de DECH, já que o material colhido contém 10 a 100 vezes mais linfócitos T do 

que aquele proveniente da medula (Passweg et al., 2012). O uso do sangue do 

cordão umbilical também pode ser fonte alternativa, tendo como principais 

vantagens o fácil acesso e o baixo risco de contaminação viral (Yesilipek, 2014). Por 

outro lado, com esse tipo de células, a pega neutrofílica e de plaquetas demora mais 

tempo. O exame microscópio da reconstituição hematopoiética da medula óssea 

após um transplante de sangue de cordão umbilical demonstra atraso quando 

comparado ao dos transplantes de células provenientes diretamente da medula 

óssea. Apesar dessa diferença, a longo prazo, ambos os tipos de transplante geram 

resultados clínicos similares (Vigorito; Souza, 2009). Na Europa, cerca de 900 
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transplantes de sangue de cordão são realizados anualmente (Passweg et al., 

2012). 

Antes de realizar a infusão de células, o paciente passa por um regime de 

condicionamento feito com quimioterápicos em altas doses e/ou radiação corpórea 

total ou direcionada à medula óssea, com o intuito de depletar as células medulares 

e atrair células-tronco transplantadas, visando a recolonização da medula (Abbas et 

al., 2008). O condicionamento pode ser mieloablativo (com ablação total da medula), 

de toxicidade reduzida (com destruição parcial da medula e citopenia de menor 

intensidade) e não mieloablativo (sem destruição da medula) (Gyukocza; Sandmaier 

2014). A opção pelo melhor tipo de condicionamento vai depender da doença 

primária, das condições sistêmicas e da idade do paciente. O TCH será mais bem 

tolerado se for realizado precocemente em relação ao curso da doença de base, 

devido aos maiores riscos de recaída. A DECH também ocorre com menos 

frequência se o tratamento for realizado no estágio inicial da doença (Passweg et al,. 

2012). 

Os quimioterápicos utilizados no condicionamento são, em geral, agentes 

alquilantes, como bussulfano, melfalano e ciclofosfamida, e podem estar 

combinados a irradiação corpórea total (TBI) ou irradiação total da medula (TMI). A 

irradiação é utilizada para atingir células neoplásicas localizadas em sítios 

anatômicos de difícil penetração dos quimioterápicos, como, por exemplo, sistema 

nervoso central. Em função da toxicidade, durante o regime de condicionamento, 

são prescritos medicamentos profiláticos para proteção do sistema nervoso central e 

do fígado, bem como para prevenir infecções (Gyurkocza; Sandmaier, 2014). A 

administração de altas doses de quimioterapia e/ou radioterapia, associada à 

imunossupressão que estará presente durante o período crítico do transplante 

podem levar a diversas complicações, tais como convulsão, náusea, mucosite, 

xerostomia, diarreia, doença veno-oclusiva hepática, reações alérgicas, neuropatia 

periférica, dentre outras (Gyukocza; Sandmaier, 2014). 

Balduzzi et al. (2002) realizaram um estudo prospectivo que avaliou a 

toxicidade precoce e a taxa de mortalidade em crianças transplantadas para 

leucemia aguda. Coração, pulmões e rins foram os órgãos mais associados à taxa 

de mortalidade devido ao impacto da toxicidade nestes órgãos. O fator de risco mais 
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associado à taxa de mortalidade foi transplante não aparentado ou parcialmente 

compatível. 

Após a infusão das células o paciente passa por um período de neutropenia 

caracterizado pela redução drástica ou ausência de neutrófilos no sangue periférico. 

Esse é o período mais crítico do transplante, quando o paciente pode exibir 

infecções oportunistas. Quando os níveis de neutrófilos exibirem crescimento 

gradativo e atingirem níveis normais tem-se a enxertia neutrofílica; em geral, o 

critério mais aceito para se considerar que houve enxertia neutrofílica é contagem 

absoluta de neutrófilos acima de 500 células/mm3 de sangue, com valores 

crescentes nesse período (Spitzer, 2001). As células da linhagem mieloblástica, em 

particular os neutrófilos, são as primeiras células a exibir valores normais no sangue 

periférico, representando a recuperação da imunidade inata (Kent et al., 2016).  

 

 

2.2 Indicações do transplante de células hematopoiéticas 

 

 

2.2.1 Neoplasias hematológicas e não-hematológicas 

 

 

O TCH é um tratamento de consolidação para neoplasias hematológicas em 

crianças. As neoplasias hematológicas são mais incidentes em crianças e adultos 

jovens; são principalmente leucemias (leucemia linfocítica aguda (LLA) e leucemia 

mielóide aguda (LMA)) e linfomas (linfoma de Hodgkin, linfoma linfoblástico pré-B ou 

T e linfoma mielóide de grandes células) (Steliarova-Foucer et al., 2017; Lehmann et 

al., 2016). As leucemias são encontradas em cerca de 35% dos pacientes 

oncológicos entre 0-15 anos de idade, e em 15% nos pacientes com 14-19 anos. No 

Brasil, a incidência de leucemias e linfomas é similar a dos países desenvolvidos 

(Silva et al., 2013). 

A mortalidade por neoplasias hematológicas em crianças, especialmente por 

leucemia, tem diminuído em países desenvolvidos, por exemplo, EUA, Canadá, 

Japão, Itália, Inglaterra, e em países em desenvolvimento, como o Brasil e Colômbia 
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(Silva et al., 2013). A diminuição da mortalidade tem sido atribuída ao 

desenvolvimento de novas modalidades terapêuticas, incluindo a instituição do TCH 

em vários centros do mundo (Silva et al., 2013). Aproximadamente 80% dos 

pacientes pediátricos com LLA diagnosticados acima de um ano de idade são 

atualmente tratados com protocolos convencionais de poliquimioterapia (Dalle et al., 

2018). Porém, o reconhecimento de características clínicas, biológicas e de resposta 

de tratamento permite a administração de terapias adaptadas ao risco, como o TCH 

(Merli et al., 2019). Cerca de 10% dos pacientes apresentam prognóstico ruim; 20% 

dos pacientes com LLA eventualmente recaem após a primeira remissão completa 

(Dalle et al., 2018). O TCH é um importante tratamento de consolidação para 

neoplasias hematológicas de alto risco ou recorrentes (Dalle et al., 2018), bem como 

para tumores sólidos. Particularmente ao TCH, a sobrevida de pacientes pediátricos 

tem aumentado substancialmente nos últimos anos; por exemplo, para a LMA, 

sobrevida de 5 anos livre de doença tem sido estimada em 49% a 63% dos 

pacientes pediátricos (Flower, Cairo, 2017). A principal falha no tratamento é a 

recidiva da neoplasia primária (Dalle et al., 2018). 

Em estudo retrospectivo, Dalle et al. (2018) avaliaram 148 TCHs alogênicos 

realizados após regime de condicionamento mieloablativo realizado em pacientes 

menores de 18 anos, que tinham LLA de alto risco ou recorrente. A mediana de 

acompanhamento foi de 5,1 anos. As taxas de sobrevida global e sobrevida livre de 

doença foram de 56% e 52%, respectivamente; a incidência cumulativa de recidiva 

foi de 29% e a mortalidade de 19%. Outro estudo realizado no Japão (Okamoto et 

al., 2019) analisou dados de 417 pacientes com LMA refratária com idades entre 0 e 

20 anos; a taxa de sobrevida global em 3 anos foi de 23%. Ainda nesse estudo, os 

pacientes com 10 anos de idade ou menos tiveram melhores desfechos comparados 

aos de idade superior a 10 anos; a causa mais frequente de falha foi progressão da 

leucemia (58%). 

A irradiação corporal total (TBI) é um importante componente de 

condicionamento para o TCH em pacientes com LLA recidivante; contudo, está 

associada ao aumento da mortalidade. Em estudo utilizando 22 crianças com LLA, 

seis com LMA e um com linfoma de Hodgkin, Petropoulos et al. (2006) utilizaram TBI 

em doses menores (9Gy), fracionadas em 3 dias, associada a fludarabina e 
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melfalano. As toxicidades mais comuns foram mucosite oral e gastrointestinal; sete 

pacientes (24%) foram a óbito nos 100 primeiros dias. 

Dentre as neoplasias não-hematológicas, na presente casuística destacam-

se os casos de neuroblastoma. É o tumor sólido extracraniano mais comum em 

crianças, compreendendo 8% a 10% de todos os cânceres infantis. São 

considerados de alto risco os casos de neuroblastoma cujos pacientes têm idade 

superior a um ano e exibem metástases, assim como gradação histológica 

desfavorável (Yalçin et al., 2015). Apesar dos avanços no tratamento quimioterápico, 

cirúrgico e radioterápico, os pacientes com neuroblastoma metastático refratário ou 

recidivante continuam a ter um mau prognóstico (Illhardt et al., 2018). Segundo 

revisão feita por Tolbert e Matthay (2018), o tratamento para os pacientes de alto 

risco consiste em múltiplos ciclos de quimioterapia e ressecção cirúrgica seguida de 

terapia mieloablativa com TCH autólogo, acompanhado de terapia de manutenção. 

Em estudo realizado com 26 pacientes pediátricos portadores de neuroblastoma 

refratário, o TCH haploidêntico induziu remissão a longo prazo em alguns casos. A 

sobrevida livre de eventos adversos e a sobrevida global em 5 anos foram de 19% e 

23%, respectivamente; pacientes com doença progressiva antes do TCH recidivaram 

no prazo de um ano (Illhardt et al., 2018). 

Outra indicação de TCH para neoplasias sólidas na presente casuística foi 

para tumor de Wilms. As taxas de sobrevida para crianças portadoras de tumor de 

Wilms aumentaram e estão próximas de 90%. No entanto, a sobrevida a longo prazo 

para pacientes que recaem e são novamente tratados apenas com quimioterapia e 

cirurgia tem sido baixa. Devido aos resultados ruins a longo prazo, alguns 

pesquisadores têm adotado quimioterapia de doses altas, seguida de TCH autólogo. 

Contudo, a recorrência da doença continua a ser a causa mais comum de morte 

para esses pacientes (Malogolowkin et al., 2017). 

O TCH autólogo também pode ter indicação para tumores do sistema 

nervoso central, como tumor neuroectodérmico primitivo (PNET) recidivado, 

principalmente quando não submetido anteriormente à radioterapia e com boa 

resposta à quimioterapia de resgate (Butturini et al., 2009). 
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2.2.2 Imunodeficiências primárias 

 

 

As imunodeficiências primárias (IDPs) são um grupo amplamente 

heterogêneo de defeitos hereditários do sistema imune inato e/ou adaptativo 

(Mahloui et al., 2017). Esses defeitos podem afetar um ou mais componentes do 

sistema imune, expressando maior suscetibilidade a infecções, podendo ocorrer 

também uma maior incidência de doenças autoimunes e neoplásicas (Abbas et al., 

2008). As IDPs são distintas das imunodeficiências secundárias, as quais podem 

resultar de outras causas, como infecções virais ou bacterianas, desnutrição, 

doenças malignas ou tratamento com drogas que induzem a imunossupressão 

(Abbas et al., 2008). 

Atualmente, são classificados como IDP 354 distúrbios distintos, com 344 

defeitos genéticos diferentes identificados até o momento (Picard et al., 2018). Esse 

número tende ao crescimento à medida que o conhecimento sobre o funcionamento 

e desenvolvimento do sistema imunológico vai aumentando (Al-Herz et al., 2011). As 

IDPs são mais frequentes do que se acreditava anteriormente, com uma prevalência 

estimada de 1 em 1.200 nascidos vivos (McCusker et al., 2018). A imunodeficiência 

combinada severa (SCID) foi relatada em 1 para 58.000 nascidos vivos nos Estados 

Unidos (Aydin et al., 2019). 

A expressão clínica das IDPs é muito variável. Normalmente, os quadros 

clínicos são de grande gravidade, tanto pela elevada taxa de mortalidade nos 

primeiros meses de vida, como pelas morbidades que se complicam no processo 

evolutivo. Um diagnóstico precoce de IDP pode contribuir para a redução e controle 

de comorbidades (Vieira et al., 2012). 

Defeitos no desenvolvimento e função de imunidade inata e adaptativa 

podem ser a base da IDP (McCusker et al., 2018). As crianças com IDP 

frequentemente exibem infecções bacterianas recorrentes e suscetibilidade a 

doenças autoimunes. Doença granulomatosa crônica, síndrome de Chediak-Higashi 

e deficiências da adesão leucocitária são exemplos de defeitos na imunidade inata 

(Abbas et al., 2008). Já na imunidade adaptativa, uma vez que a produção de 

anticorpos mediada por células B requer uma função intacta das células T, a maioria 
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dos defeitos das células T levam a desordens de imunodeficiências combinadas 

(CISs) (McCusker et al., 2018). Além disso, na imunidade humoral, anormalidades 

no desenvolvimento e função dos linfócitos B resultam em deficiência na produção 

de anticorpos e em uma maior suscetibilidade a infecções causadas por 

microrganismos extracelulares, especialmente bactérias. Já anormalidades no 

desenvolvimento e função dos linfócitos T causam deficiência na imunidade celular e 

aumento na incidência de infecções com microrganismos intracelulares (Abbas et al., 

2008). 

A Tabela 2.1 apresenta uma classificação simplificada, destacando as 

principais categorias de IDPs. Descobertas e avanços diagnósticos mudaram e 

melhoraram consideravelmente o manejo de pacientes com IDP nos últimos anos 

(Mahlaoui et al., 2017). O tratamento visa minimizar e controlar as infecções e 

substituir os componentes defeituosos ou ausentes do sistema imunológico. A 

profilaxia antibiótica pode funcionar como adjuvante no tratamento das IDPs na 

prevenção de infecções. Esse tratamento está indicado para os pacientes sem 

diagnóstico preciso ou que apresentem infecções recorrentes (Vieira et al., 2012). 

 

 

 



32 

 

Tabela 2.1 - Tabela simplificada das imunodeficiências primárias: exemplos e apresentações clínicas 

 

Desordens da imunidade adaptativa Apresentação clínica 

Imunodeficiência de células T 
. IFN-y/IL-12 

. mutações AIRE 
Imunodeficiências de células B 
. deficiência seletiva de IgA 

. deficiência específica de anticorpo 

. deficiência de subclasses de IgG 

. XLA 

. CVID 

Imunodeficiências combinadas (CID) 
. Síndrome Wiskott-Aldrich 

 

. Síndrome Hiper IgE 

. SCID (T-,B+ ou T-, B-) 

Infecções atípicas micobacterianas e de salmonela 

Candidíase e endocrinopatia autoimune 

Infecções recorrentes sinopulmonar com bactéria 

encapsulada 

Doença autoimune e aumento do risco de  

malignidade em CVID 

 

 

 

Trombocitopenia com sangramento, infecções 

bacterianas e virais recorrentes, doença autoimune 

Dermatite crônica, infecções pulmonares crônicas 

recorrentes,  infecções de pele, retenção dos 

dentes decíduos, fragilidade óssea 

Infecções oportunistas severas recorrentes, 

diarreia, erupção cutânea 

Desordens da imunidade inata Apresentação clínica 
Defeitos dos fagócitos 
. Doença granulomatosa crônica 

. Deficiência de adesão leucocitária 

 

 

Defeitos do sistema complemento 
. Deficiência nos componentes iniciais da via 

do complemento (C1q, C1r, C2,C4) 

. Deficiência tardia dos componentes da via 

do complemento (C5,C6,C7,C8,C9) 

Infecções severas, abcessos com formação de 

granuloma 

Infecções bacterianas severas recorrentes, 

cicatrização ruim de feridas, separação atrasada do 

cordão umbilical 

 

 

Doença reumatoide, infecções, doenças 

autoimunes 

Infecções por Neisseria, Síndrome SLE-like 

Desordens da regulação do sistema imune Apresentação clínica 

. HLH 

. ALPS 

. IPEX 

 

 

Febre, citopenia, erupções cutâneas 

Adenopatia, esplenomegalia 

Enterite autoimune, diabetes de início precoce, 

tireoidite, anemia hemolítica, eczema 

Adaptada de McCusker et al. (2018). 

 

AIRE regulador autoimune, CVID deficiência comum variada, IgG imunoglobulina G, IgE imunoglobulina E, IgA 

imunoglobulina A, IFNy interferon-y, IL interleucina, CID imunodeficiência combinada, SCID imunodeficiência 

combinada grave, XLA agamaglobulinemia ligada ao X, SLE lúpus eritematoso sistêmico, HLH linfohisticiose 

hemofagocítica, ALPS síndrome linfoproferativa autoimune, IPEX imunodesregulação poliendocrinopatia 

enteropatia ligada ao X. 
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A imunodeficiência combinada severa (SCID) é uma das mais comuns de 

indicação de TCH. Pacientes com SCID geralmente apresentam, no primeiro ano de 

vida, deficiências de crescimento, diarreia crônica, infecções graves e recorrentes 

por agentes patogênicos oportunistas, bem como erupções cutâneas. Alguns 

pacientes também podem ter defeitos neurológicos associados. A SCID é 

considerada uma emergência pediátrica, já que pode levar à morte e requer terapia 

definitiva para reconstituição imune o mais rápido possível (Roxo Júnior, 2009). As 

taxas de sobrevida após o TCH são maiores que 70%; dependendo do doador e da 

idade no momento do diagnóstico, podem ser acima de 90%. Diagnóstico precoce, 

boa condição clínica da criança no momento do TCH alogênico e fenótipo/genótipo 

da SCID são importantes preditores da sobrevida. Contudo, morbidades tardias são 

bastante comuns, incluindo retardo no crescimento, DECH crônica, complicações 

autoimunes e endocrinopatias, que dependem da idade do paciente durante o TCH, 

do tipo do doador, do tipo de condicionamento utilizado no transplante e, 

possivelmente, da qualidade da reconstituição imune, particularmente das células T 

e B (Heimall et al., 2017). 

Os distúrbios de células B são o tipo mais comum de IDP, sendo 

responsáveis por aproximadamente 50% de todos os diagnósticos de 

imunodeficiência. Nesses casos, suscetibilidade aumentada a infecções do trato 

respiratório por bactérias pode estar presente (McCusker et al., 2018). A substituição 

de imunoglobulinas é a base da terapia para desordens de células B e é também um 

tratamento suporte para muitos pacientes com distúrbios de imunodeficiências 

combinadas. Já os distúrbios que afetam as células T, a exemplo da SCID, exigem 

reconstituição imunológica assim que possível (Elfeky et al., 2019). 

O tratamento dos distúrbios da imunodeficiência inata varia de acordo com o 

tipo de defeito, mas pode envolver profilaxia antifúngica e antibiótica, reposição de 

citonas, vacinações e TCH (Elfeky et al., 2019). Quando o TCH for realizado a partir 

de doadores com HLA idêntico ao do receptor, há excelente sobrevida a longo prazo 

e reconstituição imunológica de longa duração (McCusker et al., 2018). 

A substituição parcial ou completa da linhagem celular defeituosa por meio do 

TCH alogênico utilizando doadores aparentados ou não aparentados permanece 

sendo o tratamento curativo para a maioria dos pacientes (Amaya-Uribe et al., 2019). 
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Todos os elementos celulares do sangue, incluindo as células do sistema imune, 

derivam das células tronco hematopoiéticas pluripotentes da medula óssea. O 

objetivo do transplante é repor o número e/ou função de linfócitos ou fagócitos. A 

sobrevida após o TCH aumentou ao longo do tempo, devido à melhora na seleção 

de doadores, profilaxia e tratamento de infecções mais eficazes e controle da DECH 

(Fernandes et al., 2011). Contudo, DECH aguda e reativação viral pós-transplante 

continuam sendo desvantagens para os pacientes (Amaya-Uribe et al., 2019). 

Uppuluri et al. (2019) realizaram estudo retrospectivo com 16 crianças 

menores de 18 anos com diagnóstico de IDP e que realizaram TCH do tipo 

haploidêntico. A sobrevida global foi de 62,5%, com seguimento mediano de 23,3 

meses. Em 75% desses pacientes, houve sucesso no enxerto, permanecendo 91% 

destes em quimerismo completo. Dos seis óbitos ocorridos, dois foram devido a 

sepse e síndrome do desconforto respiratório agudo, duas crianças apresentaram 

falência primária do enxerto e faleceram por sepse neutropênica, e as outras duas 

morreram por infecção refratária por CMV, adenovírus e vírus BK, três meses após o 

TCH. 

Em outro estudo retrospectivo realizado na Coréia (Yi et al., 2018), 26 

crianças com imunodeficiências diversas foram submetidas ao TCH. Cinco pacientes 

apresentaram falha inicial do enxerto; a sobrevida de 3 anos foi de 72%; sete 

pacientes (26,9%) foram a óbito. O quimerismo completo foi atingido em 85% dos 

pacientes no primeiro ano após o TCH. 

Elfeky et al. (2019) realizaram estudo retrospectivo em dois centros da 

Inglaterra. Selecionaram 147 prontuários de pacientes com IDPs, que foram 

submetidos a 155 transplantes de doadores aparentados ou não aparentados, 

utilizando diferentes fontes de enxerto e diferentes tipos de manipulação do enxerto. 

A mediana de idade foi de 23 meses. A sobrevida estimada em 8 anos foi de 79%, a 

mortalidade relacionada ao transplante foi de 21,7%, e a taxa de insucesso foi de 

6,7%. A reconstituição imune de células T foi mais robusta entre os transplantes de 

cordão umbilical comparados às outras fontes de enxerto. 
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Em outro estudo com 15 pacientes portadores de IDPs que receberam um 

regime de condicionamento com treosulfano para TCH, a sobrevida global foi de 

86,7%. Após o TCH, 14 dos 15 pacientes apresentaram quimerismo total com o 

doador. A toxicidade mais comum foi observada em pele (53,3%), como dermatites 

severas e úlceras. DECH aguda e crônica foram documentadas em 53% e 20% da 

população do estudo, respectivamente. Esse regime de condicionamento se mostrou 

seguro e com altas taxas de infiltração com quimeirismo total (Haskoloğlu et al., 

2018 ). 

Norman et al. (2017) realizaram estudo retrospectivo no Hospital Infantil de 

Sydney com 22 pacientes com IDP submetidos a TCH. As indicações mais comuns 

foram SCID, doença granulomatosa crônica e linfo-histiocitose hemofagocítica. O 

condicionamento de toxicidade reduzida foi utilizado em 91% dos casos. A 

mortalidade relacionada ao transplante 100 dias após a infusão foi de 9,5%, e a 

sobrevida foi de 86%. Dois pacientes permaneceram em suporte imunológico, com o 

restante alcançando reconstituição imune adequada. 

 

 

2.2.3 Osteopetrose 

 

 

A osteopetrose é uma doença genética rara que causa disfunção na 

diferenciação e no desenvolvimento dos osteoclastos. No contexto do TCH, a 

osteopetrose pode ser considerada uma IDP, pois os genes envolvidos na disfunção 

osteoclástica podem determinar também defeitos em células imunes, principalmente 

da imunidade inata. Por exemplo, pacientes com osteopetrose severa podem exibir 

predisposição a infecções bacterianas e parasitárias, principalmente por defeitos na 

função de fagócitos, os quais são originários da mesma linhagem hematopoiética 

que origina os osteoclastos (linhagem mielomonocítica) (Bousfiha et al., 2018). 

O papel dos osteoclastos é reabsorver os componentes da matriz óssea, bem 

como sinalizar os osteoblastos para depositar matriz óssea, tornando viável o 

processo de remodelação óssea. Quando os osteoclastos são incapazes de 

desempenhar seu papel, uma série de características clínicas são possíveis: baixa 
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estatura, fraturas, hipocalcemia, degeneração neurológica, anomalias dentárias e 

compressão do nervo craniano, levando a surdez e cegueira. Como o aumento da 

massa óssea invade o espaço medular, a hematopoese também é prejudicada; 

pancitopenia e imunodeficiência secundária são características da doença. Os 

pacientes apresentam graus variados de gravidade da doença, dependendo da 

deficiência específica nos osteoclastos (Shadur et al., 2018). Os casos mais graves 

são autossômicos recessivos e são denominados “osteopetrose maligna infantil”; 

esta, quando não tratada, tem uma taxa de mortalidade de aproximadamente 70% 

aos 6 anos de idade (Orchard et al., 2015). 

Como os osteoclastos são células mielóides, a osteopetrose pode ser curada 

pelo TCH (Shadur et al., 2018). A diferenciação dos osteoclastos funcionais após o 

transplante pode levar ao remodelamento ósseo e à reversão da pancitopenia e da 

hematopoese extramedular (Orchard et al., 2015). 

Shadur et al. (2018) concluíram, em estudo retrospectivo, que o TCH em 

crianças com osteopetrose utilizando fludarabina, treosulfano, tiotepa e globulina 

antitimócito é eficaz e seguro. Deve ser realizado o mais precocemente possível 

após o diagnóstico, antes do desenvolvimento de sequelas graves da doença. 

Stepensky et al. (2019) apresentaram sete casos de pacientes (idades entre 5 

a 30 anos) com osteopetrose que foram transplantados utilizando condicionamento 

baseado em fludarabina e treosulfano. Todos os pacientes estão vivos e com 

melhora significativa nos sintomas e na qualidade de vida. 

 

 

2.2.4 Anemias 

 

 

Para o presente estudo, foram de particular incidência as anemias aplásica e 

falciforme, sendo ambas então abordadas na presente revisão de literatura. 

A anemia aplásica é um distúrbio hematopoiético raro imunomediado, 

associado a morbidade e mortalidade significativas (Peslak et al., 2017), 

caracterizada por pancitopenia associada a hipocelularidade da medula óssea, a 

qual é substituída por gordura (Pasquini, 2000). É considerada a mais comum das 
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síndromes de falência medular. Seu diagnóstico, é por exclusão de outras 

anormalidades, tendo em vista que várias outras causas de pancitopenia podem 

apresentar quadro clínico semelhante ao de aplasia (Pithan et al., 2013). Podem ser 

causadas por agentes físicos e químicos, drogas e agentes virais, diretamente ou 

por meio de mecanismo imune. A grande maioria dos casos de anemia aplásica é 

adquirida, com uma pequena proporção de pacientes apresentando a forma 

congênita da doença. Disqueratose congênita, anemia de Fanconi, síndrome de 

Shwachman-Diamond são suas formas constitucionais (Pithan et al., 2013). A falha 

na linhagem eritrocítica é resultado de mutações específicas, geralmente herdadas 

(Young, 2018). Evidências clínicas e experimentais suportam uma origem 

imunológica para a doença, onde o sistema imune, principalmente as células T, 

destroem células-tronco hematopoiéticas e células progenitoras (Young, 2018). 

O correto diagnóstico é importante para estabelecer a gravidade da aplasia 

medular e estabelecer o melhor tratamento. A maioria dos pacientes com anemia 

aplásica tem pancitopenia, com diminuição de plaquetas, glóbulos brancos e 

eritrócitos (Young, 2018). A contagem de plaquetas abaixo de 50.000 células/mm3 é 

comum, podendo atingir níveis extremamente baixos. O prognóstico está 

diretamente relacionado à intensidade das citopenias, mais particularmente à 

neutropenia e à trombocitopenia, as quais, nitidamente, interferem na sobrevida 

(Pithan et al., 2013). 

A anemia aplásica pode ser classificada em moderada e grave. Na moderada, 

a medula óssea possui menos de 30% de celularidade e presença de pelo menos 

citopenias em duas séries, com ausência de pancitopenia grave. Na forma grave, a 

medula tem menos de 25 % de celularidade e presença de, no mínimo, dois dos três 

critérios: contagens de reticulócitos abaixo de 20.000 células/mm3, contagem de 

neutrófilos abaixo de 500 células/mm3 e plaquetopenia abaixo de 20.000/mm3. 

Número de neutrófilos menor do que 200 células/mm3 caracteriza a anemia aplásica 

como muito grave (Pithan et al., 2013). Os pacientes com granulócitos em 

quantidade menor que 200U/L e aqueles com intensa trombocitopenia e refratários a 

transfusão de plaquetas constituem grupos de alto risco para desenvolver 

complicações fatais infecciosas e hemorrágicas (Pasquini, 2000). Pacientes com 

anemia aplásica têm maior probabilidade de desenvolver mielodisplasias e doenças 

neoplásicas hematológicas do que a população geral (Pithan et al., 2013). 
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O diagnóstico precoce associado ao imediato tratamento de suporte reduz as 

complicações fatais. O TCH e o tratamento imunossupressor são as únicas 

modalidades terapêuticas capazes de regenerar a medula óssea aplásica. O TCH é 

o tratamento de eleição para os casos de aplasia grave (Peslak et al., 2017) ou que 

não respondem à terapia imunossupressora, ou ainda em pacientes jovens com a 

anemia aplásica imunológica (Young, 2018). Os fatores que influenciam na 

sobrevida dos pacientes transplantados são o número de transfusões prévias e a 

idade do paciente, sendo favoráveis o menor número de transfusões e a idade mais 

baixa. Em pacientes pediátricos, novas estratégias de transplante e melhorias no 

tratamento de suporte aumentaram o uso do TCH em situações iniciais e refratárias 

(Peslak t al., 2017). Quando o transplante é realizado rapidamente após o 

diagnóstico, com o uso de um doador compatível, os resultados são excelentes, com 

uma taxa de sobrevida em longo prazo de mais de 90% entre crianças jovens e mais 

de 80% entre adolescentes (Young, 2018). 

A anemia de células falciformes (ACF) é outra forma de anemia, de caráter 

crônico, genético-hereditário, causada por mutação na molécula de hemoglobina; 

essa mutação resulta em um eritrócito que, em determinadas condições, tem seu 

formato alterado para a forma de foice. O afoiçamento das células leva a 

dificuldades circulatórias e à sedimentação em pequenos vasos, induzindo 

obstrução vascular e infartos. Além disso, os eritrócitos modificados apresentam 

menor capacidade de transporte de oxigênio para os tecidos, o que torna os 

pacientes mais susceptíveis à infecção e a um processo reparativo deficitário. Os 

indivíduos portadores apresentam períodos de crises agudas, as quais ocorrem por 

obstrução de pequenos vasos sanguíneos, o que impede a circulação local, levando 

hipóxia, necrose e dor severa (Gomes et al., 2016). As complicações crônicas estão 

relacionadas a vasculopatia, lesão isquêmica progressiva e hemólise crônica, tais 

como doença cerebrovascular, retinopatia, hipertensão pulmonar, insuficiência renal, 

doença óssea e morte prematura (Zivot et al., 2018). As formas mais graves da 

doença falciforme ocorrem em homozigose (SS) e em associação com o gene beta 

da talassemia (Pieroni et al., 2007). 
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Atualmente o TCH alogênico é a única opção curativa definitiva para a anemia 

falciforme (Zivot et al., 2018). O objetivo do TCH é o restabelecimento de uma 

hematopoese normal, eliminando as obstruções vasculares causadas pelas 

hemácias falcizadas, bem como as lesões crônicas recorrentes do endotélio vascular 

(Pieroni et al., 2007). A sobrevida global após o TCH se aproxima de 90%. A maioria 

dos pacientes não tem doadores aparentados compatíveis, necessitando o uso de 

TCH não aparentado. Infelizmente esse tipo de transplante tem sido associado a 

morbidade e mortalidade significativas, resultantes de DECH e de falência do 

enxerto (Zivot et al., 2018). Os transplantes feitos a partir do sangue de cordão 

umbilical também podem ser uma alternativa para pacientes gravemente acometidos 

e que não disponham de doador relacionado (Pieroni et al., 2007). 

Os critérios mais aceitos para se indicar um TCH em pacientes com doenças 

falciformes são os recentemente publicados pela Escola Europeia de Hematologia: 

crises vaso-oclusivas recorrentes e/ou priaprismo sem resposta a tratamento, 

presença de vasculopatia cerebral, doença pulmonar falciforme graus I e II, 

nefropatia falciforme, hipertensão pulmonar, infarto cerebral silencioso e beta-

talassemia dependente de transfusões (Simões et al., 2009). 

Wiebking et al. (2017) realizaram TCH haploidêntico em três pacientes (5, 8 e 

20 anos) com complicações graves relacionadas à doença, apesar de terem sofrido 

tratamento padrão. O condicionamento utilizado foi alemtuzumabe, fludarabina, 

treosulfano, tiotepa e ciclofosfamida. A profilaxia para DECH foi realizada usando 

ciclofosfamida, micofenolato mofetil e tacrolimus. Após um seguimento de 11, 14 e 

30 meses, todos os pacientes ficaram vivos, sem imunossupressão e sem sintomas 

da doença. 

 

 

2.3 Principal evento adverso na cavidade oral: mucosite oral 

 

 

Especificamente na cavidade oral, a alteração mais frequentemente 

encontrada nos pacientes pediátricos é a mucosite no trato digestivo, que pode 

causar dor e disfagia, impactando negativamente no curso do tratamento (Chaudry 
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et al., 2016). Os agentes quimioterápicos afetam o DNA das células epiteliais da 

cavidade oral. Dessa forma, o potencial de replicação e substituição normais das 

células na mucosa oral é modificado, podendo levar à atrofia e ulceração 

(Guggenheirmer et al., 1977).  

A mucosite do trato gastrointestinal é comum no TCH devido ao 

condicionamento feito com doses elevadas de quimioterápicos (Gabriel et al., 2003). 

Na cavidade oral, os pacientes exibem múltiplas úlceras dolorosas, as quais limitam 

a mastigação, deglutição e fala, levando a distúrbios nutricionais derivados da baixa 

ingestão alimentar e predispondo o paciente a infecções secundárias.  

A frequência de mucosite oral (MO) grave em pacientes pediátricos é 

bastante variada. Essa variação está associada principalmente ao tipo de 

condicionamento antineoplásico. Estudo com amostras amplas reportam 43%-45% 

de incidência de MO grave em pacientes pediátricos sob condicionamento com TBI, 

bussulfano/ciclosfosfamida, ou bussulfano/fludarabina (Balduzzi et al., 2002; Law et 

al., 2012). A adoção de condicionamento de intensidade reduzida tem sido feita para 

minimizar os efeitos tóxicos; por exemplo, a substituição de bussulfano por 

treosulfano em pacientes pediátricos acarretou uma redução da frequência de MO 

grave (26%) se comparada às descritas na literatura (Boztug et al., 2015). A MO foi 

também a principal toxicidade observada após o condicionamento com melfalano 

associado a TBI (12 e 13,2 Gy) em TCH alogênico indicado para neoplasias 

hematológicas em pacientes pediátricos; 74% desses pacientes exibiram grau 

moderado de gravidade e necessitaram de morfina para controle da dor (Inagaki et 

al., 2011). Outro estudo demonstrou que 100% das crianças submetidas a 

condicionamento com TBI (12-14 Gy), etoposide e ciclofosfamida exibiram graus 

discretos de MO (Duerst et al., 2000). Por outro lado, dose única de TBI (550 Gy) 

associada a ciclofosfamida provocou baixa frequência de MO grave (16% de graus 

III e 2 % de grau IV) em pacientes com menos de 20 anos de idade submetidos a 

TCH alogênico (Druley et al., 2009). A redução da dose de TBI para 9 Gy, 

distribuídos em 3 sessões de 3 Gy, seguida de melfalano/fludarabina, provocou MO 

graus discretos em 17,2% de pacientes pediátricos portadores de LLA e LMA, e 

graus mais intensos em 3,4% dos pacientes, acarretando menores efeitos tóxicos 

em geral; porém, houve menor eficácia na sobrevida dos pacientes, principalmente 

portadores de LLA (Petropoulos et al., 2006). Cerca de 80% dos pacientes 
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submetidos a altas doses de quimioterapia antes do TCH desenvolvem MO (Vera-

Llonch et al., 2007). A MO costuma ser mais severa quando o uso de agentes 

altamente mucotóxicos, com ou sem TBI, leva a sérios danos em todo o trato 

alimentar (Bowen; Wardll, 2017).  

Outro estudo (Bardellini et al., 2013) envolvendo pacientes pediátricos com 

imunodeficiências primárias (IDPs) submetidas a TCH mostrou um maior risco de 

MO para os pacientes com IDP positiva para linfócitos T e/ou para receptor do 

transplante com mais de nove meses de idade. Dos pacientes com menos de 9 

meses de idade, 59.0% desenvolveram MO, enquanto 87,8% dos pacientes com 

mais de 9 meses exibiram essa toxicidade. Somente 15,3% com menos de 9 meses 

de idade desenvolveu MO severa, em comparação a 58,6% daqueles com idade 

maior que 9 meses. 

Outro fator associado a severidade da MO em pacientes pediátricos é o tipo 

de transplante; os alogênicos não-aparentados são maior risco do que os alogênicos 

haploidênticos e os autólogos (Eduardo et al., 2015). 

Além do condicionamento e do tipo de transplante, outros fatores de risco 

relacionados a frequência de MO nos pacientes pediátricos são pouco conhecidos. 

Um estudo (Cheng et al., 2011) demonstrou que os fatores de risco para maior 

frequência e duração de MO em 149 pacientes com idades entre 6 e 18 anos, 

portadores de doenças hematológicas e de tumores sólidos, foram história prévia de 

MO (Risco relativo (RR) = 2.43), níveis altos de ansiedade (RR = 4.59) e neutropenia 

graus 1-2 (RR = 4.59) e 3-4 (RR = 9.19), após o ajuste do modelo de análise 

multivariada com relação aos agentes antineoplásico. Outro estudo (Allen et al., 

2018), com crianças submetidas a TCH, relacionou a neutropenia com a MO, sendo 

que crianças neutropênicas antes de iniciar o transplante tiveram risco 7,5 maior de 

desenvolver MO. 

A Tabela 2.2 mostra os principais estudos envolvendo pacientes pediátricos 

em TCH, evidenciando os graus de MO presentes e as características do 

condicionamento. A tabela mostra variações nas indicações para o TCH quanto aos 

tipos de doenças primárias. A mucosite se mostrou frequente em todos os estudos, 

principalmente as de graus 1 e 2. Durante o levantamento bibliográfico muitos 

artigos foram excluídos por não conterem citação de mucosite. 
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Um dos efeitos da MO em crianças é a necessidade de prescrição de 

alimentação artificial. Além de mucosite no trato digestivo, o paciente em TCH ainda 

exibe alteração de paladar, náusea, vômito e diarreia, fatores que contribuem para a 

indicação de nutrição enteral e parenteral. A nutrição artificial (enteral e parenteral), 

combinada a ingestão oral, é a alternativa mais adotada para garantir as 

necessidades calóricas diárias; contudo, a efetividade dos meios artificiais ainda é 

discutida nos pacientes pediátricos, já que vários fatores interferem na sua 

administração, principalmente o desequilíbrio hidroeletrolítico que leva ao acúmulo 

de líquidos, demandando frequentemente a interrupção da administração parenteral 

(Cohen; Maurice, 2010). A nutrição parenteral (alimentação através de linha 

intravenosa) é usada para prevenir a depleção nutricional e, assim, reduzir a 

morbidade e mortalidade. Por outro lado, a função hepática pode ser comprometida 

e ainda pode acarretar maior risco de sepse associada a cateteres de demora 

(Lough et al., 1990). Já a nutrição enteral é sempre o método preferencial de 

nutrição artificial devido ao seu caráter mais fisiológico. Ela ajuda a manter a função 

intestinal e reduz a disseminação bacteriana, estando associada a complicações 

mínimas (Bicakli et al., 2012). 

A prescrição de opióides também pode ser intensa nos pacientes 

pediátricos. Um estudo com pacientes adultos e pediátricos avaliou a necessidade 

de prescrição de morfina após o TCH. Os autores verificaram que a dose de morfina 

por kg foi maior nas crianças comparada a dos adultos, devido principalmente à alta 

taxa metabólica infantil e a tolerância precoce aos opioides; nesse estudo, o limiar 

de dor dos pacientes pediátricos ficou entre 1 e 2 em uma escala de 0 a 5, a qual foi 

detectada em nove dos dez dias de acompanhamento; a pior média chegou ao valor 

3 na escala de dor (Pederson; Parran, 2000). 

Outro estudo verificou se citrulina (um marcador de lesão gastrointestinal) e 

proteína C reativa e IL-6 (marcadores de inflamação sistêmica) estavam associados 

a percepção de dor e prescrição de opióides em pacientes pediátricos em TCH. Os 

autores verificaram que houve associação significativa entre consumo de opioides e 

inflamação sistêmica, mas não com a citrulina, sugerindo que a dor é derivada da 

inflamação sistêmica e não necessariamente está ligada à perda de enterócitos (De 

Pietri et al., 2019). 
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Tabela 2.2 – Principais estudos envolvendo transplante de células hematopoiéticos em pacientes 

pediátricos, contendo descrições sobre mucosite* 

 

Doença base N Idade 
(anos) 

Regime de 
condicionamento 

Graus de mucosite** Ref 

LLA/LMA 41 1,8-18,9 TBI+Etoposide 

Etoposide+Cy 

Graus 1 ou 2 – 100% Duerst et al. 

(2000) 
Tumores cerebrais 27 1-15 Tiotepa+ 

Etoposide 

Presente – 96.2% 

Graus 2-3 – 59.2% 

Fagioli et al. 

(2004) 

Leucemia/ 

linfoma 

29 5-21 TBI+Flu+Mel Grau 1- 6,89% 

Grau 2 – 10,34% 

Grau 3 – 3,44% 

Petropoulos 

et al., 2006 

Doenças hematológicas 

malignas 

55 1-20,5 TBI+Cy Grau 3 - 16% 

Grau 4 - 2% 

Druley et al. 

(2009) 
LLA/LMA/ 

Linfoma 

23 2-15 TBI+Melfalano Grau 1 – 26% 

Grau 2 – 73.9% 

Inagashi et al. 

(2011) 

Neoplasias, IDP e 

doenças inatas 

35 0.4-20 Alemtuzumabe+Bu

+Flu 

Presente - 94% 

Grau 3 = 43% 

Grau 4 – 2.8% 

Law et al. 

(2012) 

IDP 55 0.16- 12 TBI+bussulfano+th

iotepa, com ou 

sem 

alemtuzumabe e 

etoposide 

Grau 1 – 45.2% 

Grau 2 – 38.1% 

Grau 3 – 16.7% 

Bardellini et 

al.,  

(2013) 

LLA 71 0,8-17,9 Treosulfano+Cy 

Treosulfano+Flu+T

hiotepa   

Grau 1 – 31% 

Grau 2 – 11% 

Grau 3 – 19% 

Grau 4 – 7% 

Boztug et al., 

(2015) 

Anemia Fanconi 26 4-16  Flu+TBI+CY com 

ATG ou sem 

Com ATG 

Grau 3 – 38,5% 

Sem ATG 

Grau 3 – 42,3% 

Bonfim et al., 

(2017) 

Doenças malignas e 

não malignas 

19 5,1-12,8 Não descreve Presente - 68% Doss et al. 

(2018) 
Leucemia, linfoma e 

tumores sólidos 

45 2-25 Não descreve Graus 1 e 2 – 47% 

Graus 3 e 4 – 53% 

Donohoe et 

al. (2018) 

* Foram inseridos somente os artigos com TCH pediátrico que descrevessem as características da 

MO e publicados entre os anos de 2000 e 2019.  

** Com base no sistema de classificação da Organização Mundial de Saúde: 0 – ausente; 1 – eritema; 

2 – presença de pseudomembrana ou ulcera isolada, sem comprometimento da ingestão alimentar; 3 

– ulceras múltiplas, com ingestão somente de alimentos líquidos; 4 – ulceras múltiplas, ingestão 

alimentar somente com nutrição artificial. 

Bu – bussulfano; Cy – ciclofosfamida; IDP – imunodeficiências primárias. LLA – leucemia linfocítica 

aguda. LMA – leucemia mielóide aguda. TBI – irradiação corpórea total 
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2.4 Outros eventos adversos de interesse para a Odontologia: doença do 

enxerto contra o hospedeiro (DECH) e infecções oportunistas 

 

 

Uma importante complicação dos transplantes alogênicos é a DECH, um 

conjunto de manifestações clínicas, patológicas e imunológicas deflagradas no 

receptor pelas células linfocíticas do doador. A DECH aguda resulta do ataque de 

linfócitos T do doador nos tecidos do hospedeiro, principalmente em células 

epiteliais. A DECH crônica envolve não apenas citotoxicidade, mas também um 

desarranjo da função imune do hospedeiro, estimulada por linfócitos do doador. 

Geralmente se desenvolve de 3 a 15 meses após o enxerto, afetando 20% das 

crianças (Nicolatou-Galitis et al., 2001). Apesar do uso de drogas imunomoduladoras 

e imunossupressoras, como ciclosporina, metotrexato e prednisona, as células 

enxertadas de natureza linfocítica frequentemente reconhecem que elas não estão 

em seu próprio ambiente e começam a atacar o que reconhecem como corpo 

estranho (Neville et al., 2009). A ciclofosfamida e o metotrexato (MTX) são agentes 

alquilantes utilizados para prevenir DECH. Outras drogas, incluindo esteroides, 

sirolimus, tacrolimus e micofenolato de mofetil (MMF) também provocam 

imunossupressão e são utilizadas nos regimes profiláticos para DECH (Al-Homsi et 

al., 2015). 

As lesões orais da DECH crônica se assemelham àquelas observadas em 

doenças do tecido conjuntivo autoimunes, incluindo líquen plano reticular e 

ulcerativo, lúpus eritematoso e síndrome de Sjogren (Gratwhol et al., 1977; Schubert, 

Sullivan, 1990); e a dor pode ser o primeiro sintoma presente (Nicolatou-Galitis et al., 

2001). As estrias brancas da reação liquenóide, devido ao acometimento epitelial da 

mucosa oral, são as lesões bucais mais características e ocorrem em 80-100% dos 

pacientes com DECH crônica oral (Nicolatou-Galitis et al., 2001). Mucoceles 

superficiais formadas como resultado do envolvimento dos ductos das glândulas 

salivares menores também podem ocorrer (Schubert; Sullivan, 1990) e, ainda o 

epitélio das glândulas salivares também pode ser afetado, levando à xerostomia 

(Nagler et al., 1996). 
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Em estudo realizado com 90 pacientes pediátricos submetidos a TCH 

alogênico, 11 tiveram sinais clínicos orais de DECH crônica, como mucoceles 

superficiais e xerostomia (Nicolatou-Galitis et al., 2001). 

As infecções oportunistas são comuns em pacientes de TCH e podem 

desempenhar um papel importante no aumento da morbidade e mortalidade (Young 

et al., 2016). As infecções podem estar associadas a procedimentos diagnósticos 

dolorosos e dispendiosos e podem requerer a administração de compostos 

antimicrobianos com potenciais efeitos adversos e interações medicamentosas 

(Lehrnbecher, 2019). Neutropenia prolongada e DECH são as duas principais 

complicações associadas à infecção (Young et al., 2016). Infecções bacterianas são 

mais comuns na fase inicial da aplasia medular; as infecções fúngicas e virais 

podem aparecer na fase pós-transplante. As infecções virais mais comuns são as 

que permanecem em uma fase de latência pertencente à família de herpesvirus 

(Passweg et al., 2012).  

Em estudo retrospectivo com 336 pacientes pediátricos que receberam TCH 

utilizando cordão umbilical como fonte do enxerto, 92 pacientes (27,4%) 

desenvolveram infecções na corrente sanguínea, e bactérias gram-negativas foram 

as mais isoladas. Em comparação com outros tipos de transplantes, o 

desenvolvimento de infecções é mais comum nos TCHs utilizando cordão umbilical 

devido a recuperação neutrofílica e reconstituição imunológica mais lentas, 

contribuindo para infecções mais graves (Ge et al., 2018). 

Pelas características anatômicas, a boca constitui o local ideal para a 

proliferação de uma microbiota diversa, sendo muitas espécies patogênicas. Quando 

o paciente se encontra imunocomprometido aumenta a susceptibilidade a infecções 

orais diversas, sendo as infecções por Candida Sp as mais frequentes (Gordón-

Núñez et al., 2010). Entretanto, o paciente imunocomprometido tem risco aumentado 

para todos os tipos de infecções bucais durante o transplante; dentre elas as 

provocadas por vírus (Herpes – HSV, CMV e Adenovírus) ou bactérias (bactérias 

gram positivas – Streptococcus spp, Staphylococcus spp; bactérias gram negativas – 

Pseudomonas, E.coli, Fusobacterium). As infecções bacterianas envolvem mais 

comumente tecidos gengivais, embora qualquer superfície da mucosa esteja 
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potencialmente em risco; e ainda, podem resultar em bacteremia (Majorana et al., 

2000). 

 

 

2.5 Sequelas tardias: Distúrbios de desenvolvimento dentário 

 

 

Os distúrbios de desenvolvimento dentário em pacientes pediátricos incluem 

principalmente alterações na extensão radicular, hipodontia, microdontia e 

anodontia. Esses distúrbios são evidentes após o tratamento quimioterápico, 

manifestando-se em geral após 5 a 6 anos da quimio e radioterapia, principalmente 

em crianças cujo tratamento foi iniciado antes dos 5 anos de idade e com exposição 

prolongada a antraciclinas (Wilberg et al., 2016).  

Uma revisão sistemática demonstrou que, quanto maior a dose de radiação 

em idade precoce, maior é a chance de distúrbios de desenvolvimento dentário 

(Gawade et al., 2014). A radiação com 24 Gy ou na região cranial antes dos 5 anos 

de idade é de alto risco para o desenvolvimento de anomalias dentárias, assim como 

o tratamento quimioterápico feito em idade precoce (Gawade et al., 2014). 

Um estudo realizado com o objetivo de avaliar e comparar o tipo e extensão 

dos efeitos colaterais da terapêutica mieloablativa (quimio associada a irradiação 

corporal total ou só quimio) avaliou radiografias panorâmicas de 18 pacientes com 

idades inferiores a 6 anos durante o TCH; 100% dos pacientes que realizaram 

irradiação corporal total tiveram hipodontia, em comparação com 40% dos que só 

realizaram quimio (Hölttä et al., 2002). 

Este item não foi mais desenvolvido por não ser foco deste trabalho.  



47 

 

3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Geral: 

 

Realizar levantamento retrospectivo de prontuários de pacientes pediátricos 

submetidos a TCH e analisar os fatores associados à mucosite oral. 

 

Específicos: 

 

a) Descrever a mucosite oral e outras reações adversas no trato 

gastrointestinal (dor para deglutir, náuseas/vômitos, diarréia sugestiva de 

mucosite intestinal) em faixas etárias distintas nos pacientes pediátricos. 

b) Estabelecer os fatores relacionados ao paciente e ao transplante que estão 

associados significativamente à mucosite oral. 

c) Verificar o impacto da mucosite oral na perda de massa corpórea. 

d) Verificar o impacto da mucosite oral na prescrição de nutrição artificial e de 

opióides. 

e) Verificar o impacto da mucosite oral na sobrevida global. 
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4 CASUÍSTICA-MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Foi realizado estudo retrospectivo envolvendo pacientes pediátricos 

submetidos a TCH. A metodologia foi previamente aprovada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (83280017.0.0000.0075) (Anexo A E B). 

 

 

4.1 Casuística 

 

 

Foi realizado um estudo retrospectivo utilizando os dados registrados nos 

prontuários de pacientes pediátricos tratados no Centro de Transplante de Medula 

Óssea do HIAE (período de janeiro de 2012 e abril de 2019). Os critérios de inclusão 

foram: prontuários de pacientes com idade entre um mês e 18 anos, de ambos os 

sexos, submetidos a TCH autólogo ou alogênico; prontuários de pacientes com 

avaliação odontológica antes do tratamento e durante o mesmo por cirurgião-

dentista; prontuário com informações suficientes sobre estado de saúde bucal e 

geral antes do tratamento e durante o mesmo, até sua completa finalização, bem 

como informações sobre doença primária, tratamento antineoplásico e condições 

sistêmicas durante o tratamento. Foram critérios de exclusão: prontuários 

incompletos e prontuários de pacientes que foram a óbito antes da finalização do 

TCH. 

 

 

4.2 Cuidados odontológicos e classificação da mucosite oral 

 

 

Todos os pacientes pediátricos pertencentes ao Centro de Transplante de 

Medula Óssea do HIAE e ao Centro de Oncologia do HIAE foram submetidos a 

exame odontológico pré-tratamento, visando a remoção de focos de infecção e a 

adequação do meio bucal. Durante a terapia antineoplásica, os pacientes receberam 

cuidados bucais diários, que incluíram: orientação de higiene oral, crioterapia para 

os condicionamentos envolvendo melfalano; laserterapia de baixa intensidade para 
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prevenção e tratamento de MO em todas as situações terapêuticas; prevenção e 

atenuação de situações de xerostomia; diagnóstico e tratamento de lesões 

infecciosas e de DECH (Eduardo et al., 2015). 

As condições bucais dos pacientes foram registradas diariamente no 

prontuário odontológico pelos cirurgiões-dentistas do HIAE. As características 

clínicas da MO também são descritas e posteriormente classificadas segundo a 

gradação da Organização Mundial de Saúde em: Grau 0 = ausência de MO; Grau I = 

eritema; Grau II= eritema e ulcerações sem dificuldade para engolir alimento sólido; 

Grau III = ulceração, sem aceitação de dieta sólida; e Grau IV = introdução de 

nutrição artificial. 

 

 

4.3 Coleta dos dados 

 

 

Foram coletadas as seguintes informações constantes no prontuário: idade, 

sexo, variação de massa corpórea, tipo de transplante, diagnóstico da doença 

primária, regime de condicionamento utilizado, número de dias de neutropenia 

severa (500 neutrófilos/mm3) e leve (1000 neutrófilos/mm3) (Han et al., 2013), 

profilaxia para DECH, frequência e duração de diarreia e de náuseas/vômitos, 

frequência, número de dias e gradação de MO, frequência/duração de dor para 

deglutir, frequência de suspeita DECH, número de dias de transplante (do primeiro 

dia de condicionamento até o momento da pega da medula) e dados sobre 

sobrevida global dos pacientes. 

 

 

4.4 Período analisado 

 

 

Os dados foram coletados desde o primeiro dia de condicionamento de TCH 

até dez dias após a recuperação medular. 
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4.5 Faixas etárias 

 

 

Os pacientes foram distribuídos em grupos segundo as seguintes faixas 

etárias (Williams et al., 2012): 0 a 2 anos, 3 a 6 anos, 7 a 12 anos, e 13 a 18 anos. A 

descrição das frequências dos eventos adversos (mucosite oral e toxicidade no trato 

gastrointestinal), bem como de prescrição de opioides e nutrição artificial, foi 

realizada com base nessas faixas etárias. Essa classificação foi especificada como 

um sistema preferencial para definir categorias pediátricas pelo projeto StaR Child 

Health, patrocinado pela Organização Mundial da Saúde (Williams et al., 2012). 

Crianças e adultos parecem ter respostas e eventos adversos distintos a 

diferentes tratamentos farmacológicos. Mesmo dentro de uma faixa etária definida, 

as respostas variáveis ao tratamento são complexas; por exemplo, durante o período 

neonatal, os parâmetros farmacocinéticos e farmacodinâmicos mudam 

constantemente. O resultado de intervenções para a pacientes de 0 a 18 anos 

podem diferir nesse intervalo de idade devido a uma mistura de características 

biológicas, de desenvolvimento e psicossociais (Williams et al., 2012). 

 

 

4.6 Cálculo da perda e do ganho de massa corpórea 

 

 

A massa corpórea antes do condicionamento foi considerada a inicial 

(baseline). O menor e o maior valor de massa corpórea durante o período analisado 

foram registrados, subtraídos do valor inicial e multiplicados por 100, tendo-se a 

porcentagem de perda e ganho de massa corpórea. 
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4.7 Análise estatística 

 

 

Os dados categóricos foram apresentados em frequência absoluta e relativa; 

os dados numéricos foram expressos em mediana e valores mínimo e máximo. 

Comparações entre as faixas etárias foram feitas por intermédio de análise de 

variância Kruskal-Wallis, seguida do teste de Dunn, para dados numéricos, e por 

intermédio do teste do qui-quadrado com correção de Bonferroni, ou teste Exato de 

Fisher, para dados categóricos. Os dados numéricos foram dicotomizados segundo 

a mediana dos valores. Os fatores associados a MO, bem como o impacto da MO na 

prescrição de opioides e de nutrição artificial foram estabelecidos por análise 

univariada (teste do qui-quadrado) e análise multivariada (regressão logística). 

Somente as variáveis com valor p>0.100 foram incluídas na análise multivariada. 

Análise de sobrevida global foi calculada tomando-se como base os casos com 

acompanhamento acima de seis meses, obtendo-se curvas de Kaplan-Meier para 

cada faixa etária. Fatores associados a sobrevida global foram analisados por 

intermédio do teste de log-rank. A sobrevida global foi entendida como o intervalo de 

tempo entre a data de início do transplante e o último contato do paciente com o 

centro de informações do HIAE. Os pacientes foram censurados no momento do 

último contato. O nível de significância adotado foi de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Características dos pacientes e do transplante 

 

 

A Figura 5.1 mostra o fluxograma de pacientes internados no Setor de 

Transplante de Medula Óssea do HIAE, entre os anos de janeiro de 2012 e abril de 

2019. Nesse período, foram feitos 123 transplantes em pacientes pediátricos; oito 

prontuários foram excluídos devido a óbito durante o transplante ou falta de dados 

no registro médico. No final, foram incluídos 115 prontuários de pacientes com idade 

≤ 18 anos. 

 

Figura 5.1 – Fluxograma de pacientes internados no Centro de Transplante do HIAE entre janeiro de 

2012 e abril de 2019, e total de prontuários excluídos e incluídos 
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A Tabela 5.1 mostra as características dos pacientes e do transplante 

segundo a faixa etária. Em todas as faixas etárias, houve predomínio do sexo 

masculino (p=0.024). Os motivos do transplante mais predominantes foram as 

imunodeficiências primárias (34.78%), presentes principalmente na faixa etária de 0-

2 anos (80.0%). As neoplasias hematológicas corresponderam a (24.34%), sendo 

mais frequentes na faixa etária 13-18 anos (42.11%). A maioria dos pacientes estava 

em 1ª remissão, sem diferenças significativas entre as idades. O tipo de transplante 

mais frequente foi alogênico (87.83%) (principalmente não-aparentado), diferindo 

estatisticamente do autólogo (12.17%, p=0.008). Na amostra em geral, houve 

predomínio de condicionamento mieloablativo em detrimento do não-

mieloablativo/toxicidade reduzida (p<0.001); a frequência desses condicionamentos 

foi similar entre as faixas etárias. Os regimes de condicionamento mais comuns 

foram bussulfano/fludarabina, seguido ou não de ATG e tiotepa (29.57%), que 

predominou na faixa etária de 0-2 anos, e ciclosfosfamida/TBI, seguido ou não de 

ATG e tiotepa (28.70%), frequente na faixa etária de 13-18 anos. O tempo de 

duração de neutropenia e de transplante foi similar entre as idades. 

A Tabela 5.2 detalha as doenças primárias presentes em cada categoria 

listada na Tabela 5.1. A SCID foi a mais frequente dentre as imunodeficiências 

primárias (18.26%); mais oito tipos de imunodeficiências foram também motivo do 

transplante. Dentre as neoplasias hematológicas, as leucemias linfocíticas foram 

mais frequentes (15.65%) e, dentre as anemias, destacam-se os casos de anemia 

falciforme (8.70%). 

 





 

Tabela 5.1 – Características dos pacientes e dos tipos de transplante segundo a faixa etária 
 

0-2 anos 
(n=35) 

3-6 anos 
(n=23) 

7-12 anos 
(n=38) 

13-18anos 
(n=19) 

Valor 
de p* 

Geral 
(n=115) 

Valor de 
p** 

Sexo – n (%) 
    

   
Masculino 19 (54.29) 14 (60.87) 27 (71.05) 13 (68.42) 0.478 73 (63.48) 0.024 
Feminino 16 (45.71) 9 (39.13) 11 (28.95) 6 (31.58) 42 (36.52)  

Doença primária - n (%) 
    

   
Neoplasias 
hematológicas 

4 (11.42) 3 (13.04) 13 (21.05) 8 (42.11) 0.107 28 (24.34)  
<0.001 

Imunodeficiências 
primárias 

28 (80.00) 2 (8.70) 7 (18.42) 3 (15.79) <0.001 40 (34.78)  

Anemias  0 (0.00) 3 (13.04) 13 (34.21) 5 (26.32) 0.010 21 (18.26)  
Neuroblastoma 2 (5.71) 5 (21.74) 0 (0.00) 0 (0.00) 0.011 7 (6.09) 
ALX 0 (0.00) 5 (21.74) 2 (5.26) 3 (15.79) 0.042 10 (8.70) 
Outros*** 1 (2.86) 5 (21.74) 3 (7.89) 0 (0.00) 0.064 9 (7.82) 

Estado da doença - n 
(%) 

    
   

1ª remissão 31 (88.57) 16 (69.57) 23 (60.53) 10 (52.63) 0.624 80 (69.57) <0.001 
2ª remissão 4 (11.43) 7 (30.43) 13 (34.21) 9 (47.37) 0.161 33 (28.70)  
3ª remissão 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (5.26) 0 (0.00) 0.270 2 (1.74)  

Tipo de transplante - n 
(%) 

    
   

Autólogo 3 (8.57) 7 (30.43) 3 (7.89) 1 (5.26) 0.093 14 (12.17) 0.008 
Alogênico 32 (91.43) 16 (69.57) 35 (92.11) 18 (94.74) 0.888 101 (87.83)  

Haploidêntico 8 (22.86) 9 (39.13) 11 (28.95) 9 (47.37) 0.564 37 (32.17)  
0.137 

Aparentado 2 (5.71) 3 (13.04) 11 (28.95) 4 (21.05) 0.157 20 (17.39)  
Não-aparentado 22 (62.86) 4 (17.39) 13 (34.21) 5 (26.32) 0.097 44 (38.26) 
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Condicionamento - n 
(%) 

    
   

Mieloablativo 23 (65.71) 15 (65.22) 22 (57.89) 9 (47.37) 0.910 69 (60.00)  
<0.001 

Não mieloablativo 3 (8.57) 6 (26.09) 8 (21.05) 6 (31.58) 0.330 23 (20.00)  
Toxicidade reduzida 9 (25.71) 2 (8.70) 8 (21.05) 4 (21.05) 0.607 23 (20.00)  
Regime de 
condicionamento - n 
(%) 

    
   

Bu/Flu/� 16 (45.71) 3 (13.04) 12 (31.58) 3 (15.79) 0.165 34 (29.57)  
<0.001 

Bu/Flu/Alemt/� 9 (25.71) 1 (4.35) 3 (7.89) 2 (10.53) 0.138 15 (13.04)  
Bu/Cy/� 2 (5.71) 1 (4.35) 2 (5.26) 2 (10.53) 0.869 7 (6.09)  
Bu/Mel, com ou sem Cy, 
Flu, gencitabina 

1 (2.86) 5 (21.74) 4 (10.53) 0 (0.00) 0.078 10 (8.70)  

VP16/Carbo, com ou 
sem Mel 

2 (5.71) 3 (13.04) 1 (2.63) 0 (0.00) 0.275 6 (5.22)  

Cy/TBI/� 4 (11.43) 9 (39.13) 13 (34.21) 7 (36.84) 0.211 33 (28.70)  
Flu/TBI/� 0 (0.00) 1 (4.35) 1 (2.63) 3 (15.79) 0.081 5 (4.35)  
Outrosu  1 (2.86) 0 (0.00) 2 (5.26) 2 (10.53) 0.431 5 (4.35)  
Dias de transplante –
med (min-máx) 

24 (17-44) 23 (17-31) 26 (18-40) 25 (18-36) 0.354 24 (17-44) - 

Dias neutropenia 
(<500cél/mm3) – 
med (min - max) 

11 (4-41) 10 (5-20) 15 (0-27) 12.5 (0-22) 0.144 11 (0-41) - 

 
Valor de p pelo teste do χ2 ou Kruskal-Wallis. * Comparação entre faixas etárias. ** Comparação entre variáveis na amostra geral. ALX – 
Adrenoleucodistrofia ligada ao X. Bu – bussulfano. Flu – fludarabina. Alemt – alemtuzumabe; Cy – ciclofosfamida. Mel – melfalano. Carbo – carboplatina. TBI 
– “total body irradiation”. ATG – globulina antitimócito. 
� Com ou sem ATG ou tiotepa. 
*** Tumor neuroectodérmico primitivo (n=1, paciente de 1 ano de idade; n=2, 4 anos) Mucopolissacaridose (n=1, 7 anos; n=1, 11 anos); Tumor de Wilms 
(n=1, 4 anos); Epidermólise Bolhosa (n=1; 6 anos); Trombastenia de Glanzmann (n=1, 9 anos). 
� Flu/Mel, com ATG (n=1, paciente de 1 ano de idade); Flu/Cy/Alemt (n=1, 18 anos); VP16/TBI/ATG com ou sem Cy (n=2, 10 anos); BEAM (n=1, 14 anos). 
Fonte: A autora 
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Tabela 5.2 – Detalhamento da distribuição das doenças primárias segundo a faixa etária dos 

pacientes 
  

0-2 anos 
(n=35) 

3-6 anos 
(n=23) 

7-12 anos 
(n=38) 

13-18 anos 
(n=19) 

Geral 
(n=115) 

Imunodeficiências primárias 28 (80.00) 2 (8.70) 7 (18.42) 3 (15.79) 40 (34.78) 
SCID 17 (48.57) 1 (4.35) 3 (7.89) 0 (0.00) 21 (18.26) 
Doença granulomatosa crônica 5 (14.29) 1 (4.35) 3 (7.89) 0 (0.00) 9 (7.83) 
Neutropenia congênita grave 1 (2.86) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (0.87) 
Osteopetrose 2 (5.71) 0 (0.00) 1 (2.63) 0 (0.00) 3 (2.61) 
Linfohistiocitose hemofagocítica 
familiar 

2 (5.71) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (1.74) 

Síndrome de Griscelli 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (5.26) 1 (0.87) 
Síndrome de IPEX 1 (2.86) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (0.87) 
Síndrome linfoproliferativa ligada 
ao X 

0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (5.26) 1 (0.87) 

Disqueratose congênita 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (5.26) 1 (0.87) 
      
Neoplasias hematológicas 4 (11.43) 3 (13.04) 13 (36.84) 8 (42.11) 28 (24.35) 

Leucemia linfocítica aguda 3 (8.57) 3 (13.04) 8 (21.05) 4 (21.05) 18 (15.65) 
Leucemia mieloide aguda 1 (2.86) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (5.26) 2 (1.74) 
Leucemia mieloide crônica 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (5.26) 1 (0.87) 
Linfoma Hodgkin 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (7.89) 2 (10.53) 5 (4.35) 
Linfoma não-Hodgkin 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (2.63) 0 (0.00) 1 (0.87) 
Síndrome mielodisplásica 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (2.63) 0 (0.00) 1 (0.87) 

      
Anemias 0 (0.00) 3 (13.04) 13 (34.21) 5 (26.32) 21 (18.26) 

Anemia falciforme 0 (0.00) 1 (4.35) 6 (15.74) 3 (15.79) 10 (8.70) 
Anemia de Blackfan Diamond 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (7.89) 0 (0.00) 3 (2.61) 
Anemia aplásica severa 0 (0.00) 0 (0.00) 4 (10.53) 2 (10.53) 6 (5.22) 
Esferocitose hereditária 
combinada com beta talassemia 

0 (0.00) 1 (4.35) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (0.87) 

Talassemia 0 (0.00) 1 (4.35) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (0.87) 
      
Outras neoplasias 3 (8.57) 8 (34.78) 0 (0.00) 0 (0.00) 11 (9.57) 

Tumor neuroectodérmico 
primitivo 

1 (2.86) 2 (8.70) 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (2.61) 

Neuroblastoma 2 (5.71) 5 (21.74) 0 (0.00) 0 (0.00) 7 (6.09) 
Tumor de Wilms 0 (0.00) 1 (4.35) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (0.87) 

      
Demais alterações congênitas 0 (0.00) 6 (26.09) 5 (13.16) 3 (15.79) 14 (12.17) 

Trombastenia Glazmann 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (2.63) 0 (0.00) 1 (0.87) 
Adrenoleucodistrofia ligada ao X 0 (0.00) 5 (21.74) 2 (5.26) 3 (15.79) 10 (8.70) 
Mucopolissacaridose 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (5.26) 0 (0.00) 2 (1.74) 
Epidermólise bolhosa 0 (0.00) 1 (4.35) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (0.87) 

      
SCDI – Severe Combined Immunodeficiency. 
Fonte: A autora. 
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A Tabela 5.3 evidencia os tipos de profilaxia para DECH, havendo predomínio 

da associação de ciclosporina com metotrexato, com ou sem ATG e tacrolimo 

(26.96%), a qual foi mais frequente na faixa etária de 7-12 anos (p=0.013); tacrolimo 

associado a micofenolato mofetil, com ou sem ciclofosfamida após o 

condicionamento também foi frequente (18.26%), principalmente na faixa de 3-6 

anos, mas sem diferenças estatísticas em relação à demais idades. Houve alta 

frequência (59.13%, p=0.003) de ausência de DECH durante o período analisado na 

maioria dos pacientes, com destaque principalmente para os pacientes de 13-18 

anos (78.95%). 

 
 
Tabela 5.3 – Características da profilaxia e da frequência de suspeita de doença do enxerto contra o 

hospedeiro (DECH) segundo a faixa etária no período de transplante analisado 
  

0-2 anos 
(n=35) 

3-6 anos 
(n=23) 

7-12 anos 
(n=38) 

13-18anos 
(n=19) 

Valor 
de p* 

Geral 
(n=115) 

Valor 
de p** 

Profilaxia para DECH 
– n (%) 

    
   

CsA/corticoide, com ou 
sem solumedrol 

6 (17.14) 1 (4.35) 2 (5.26) 0 (0.00) 0.142 9 (7.83)  
 
 
 
 

<0.001 

CsA/MMF, com ou sem 
ATG, Cy ou tacrolimo 

2 (5.71) 4 (17.39) 7 (18.42) 4 (21.05) 0.451 17 (14.78) 

CsA/MTX, com ou sem 
ATG ou tacrolimo 

2 (5.71) 4 (17.39) 18 (47.37) 7 (36.84) 0.013 31 (26.96) 

CsA/Alemt  1 (2.86) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0.523 1 (0.87) 
Tacrolimo/MMF, com 
ou sem Cy pós 

3 (8.57) 7 (30.43) 6 (15.79) 5 (26.32) 0.291 21 (18.26) 

CsA, com ou sem 
solumedrol e seleção 
de CD34 

5 (14.29) 0 (0.00) 2 (5.26) 2 (10.53) 0.272 9 (7.83) 

     
   

Suspeita de DECH – 
n (%) 

    
   

Ausente 20 (57.14) 11 (47.83) 22 (57.89) 15 (78.95) 0.428 68 (59.13) 0.003 
Presente 12 (34.29) 5 (21.74) 13 (34.21) 3 (15.79) 33 (28.70) 

Somente pele 8 (22.86) 4 (17.39) 8 (21.05) 1 (5.26)  21 (18.26)  
Pele/fígado 2 (5.71) 0 (0.00) 1 (2.63) 0 (0.00)  3 (2.61)  
Fígado 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (2.63) 0 (0.00)  1 (0.87)  
Intestino 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (5.26)  1 (0.87)  
Reto 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (5.26)  1 (0.87)  
Sim, sem localização 2 (5.71) 1 (4.35) 3 (7.89) 0 (0.00)  6 (5.22)  

Valor de p pelo teste do χ2. 
*Comparação entre faixas etárias. **Comparação entre variáveis na amostra geral. 
CsA – ciclosporina. MMF – micofenolato mofetil. ATG – globulina antitimócito. Cy – ciclofosfamida. Alemt – 
alemtuzumabe. 
Fonte: A autora. 
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5.2 Massa corpórea e toxicidade no trato gastrointestinal 
 
 

Na amostra em geral, os pacientes perderam uma mediana de 3.5% da 

massa corpórea durante o período analisado (Tabela 5.4). Essa perda ocorreu com 

maior intensidade na faixa etária de 13-18 anos (5.5%), com diferenças significativas 

em relação a faixa etária de 0-2 anos (p<0.05). Essa faixa etária, por outro lado, 

exibiu a maior mediana de ganho de peso (11.2%), diferindo estatisticamente das 

demais faixas etárias (para todas elas, p<0.05) (Tabela 5.4). 

Os graus de mucosite foram leves (graus 1-2) na maioria dos pacientes 

(72.17%); somente 13.91% dos pacientes na amostra geral exibiram graus 3-4 de 

mucosite; destaca-se nesse caso a faixa etária de 7-12 anos, na qual 26.32% dos 

pacientes exibiram esses graus mais severos de mucosite, diferindo da faixa etária 

de 0-2 anos (p=0.007). O tempo de duração da mucosite oral foi similar entre as 

idades, tendo uma mediana geral de 10 dias (Tabela 5.4). 

A presença de dor em cavidade oral foi detectada na maioria dos pacientes 

em todas as faixas etárias, com maior frequência nas idades de 7-12 anos (57.86%) 

e 13-18 anos (63.16%), as quais diferiram em relação à faixa etária de 0-2 anos 

(p=0.022 e p=0.029, respectivamente). Apesar de frequente, a duração da dor foi 

muito breve, com a maior mediana igual a 3 dias (faixa etária de 13-18 anos) (Tabela 

5.4).  

A dor para deglutir foi também muito frequente em todos pacientes, sem 

diferenças na frequência comparando-se as idades. A sintomatologia dolorosa para 

deglutir permaneceu mais tempo nas faixas etárias de 7-12 e 13-18 anos (cerca de 5 

dias, p=0.024) (Tabela 5.4).  

Na amostra geral, 66.09% dos pacientes exibiu diarreia com cultura 

microbiana negativa, sugestiva de mucosite intestinal. A frequência e a duração da 

diarreia foram similares entre as faixas etárias. Náuseas/vômitos foram observados 

em 73.91% dos pacientes, principalmente na faixa etária de 13-18 anos (84.21%), 

cujos pacientes exibiram maior duração desses eventos em relação à faixa etária de 

0-2 anos (mediana de 4 dias de duração, p<0.05) (Tabela 5.4). 
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Nutrição artificial foi prescrita para 71.30% dos pacientes, com destaque 

para os bebês (82.86%), que permaneceram com esse tipo de nutrição por uma 

mediana de 16 dias. Essa duração foi significativamente diferente da observada para 

as faixas etárias de 3-6 e 13-18 anos (ambos com duração de 7 dias e p<0.05) (7 

dias, p<0.05) (Tabela 5.4). 

Foram prescritos opioides para 84.16% dos pacientes durante o período 

analisado, sem diferenças estatísticas dessa frequência e da duração dessa 

prescrição entre as faixas etárias. O motivo principal dessa prescrição foi dor para 

deglutir, sozinha ou acompanhada de dor na cavidade oral (22.77% dos pacientes, 

p<0.001 em relação aos demais motivos). Outros locais de dor reportados foram 

ombro, abdômen e anus, porém com frequência reduzida.  

 

 

 



 

Tabela 5.4 – Variação do peso corpóreo e toxicidade no trato gastrointestinal segundo a faixa etária no período de transplante analisado 

 
 

0-2 anos 
(n=35) 

3-6 anos 
(n=23) 

7-12 anos 
(n=38) 

13-18anos 
(n=19) 

Valor 
de p* 

Geral 
(n=115) 

Valor 
de p** 

Massa corpóreau        
% Perda – med (min-max) 1.1 

(0.0-19.6) 
2.7 

(0.0-9.5) 
4.0 

(0.0-21.7) 
5.5a (p<0.05) 

(1.7-13.9) 
0.009 3.5 

(0.0-21.7) 
- 

% Ganho - med (min-max) 11.2 
(0.0-59.6) 

7.2a (p<0.05) 

(0.0-23.3) 
4.2a (p<0.05) 

(0.0-14.6) 
2.7a (p<0.05) 

(0.0-13.8) 
<0.001 6.4 

(0.0-59.6) 
- 

Mucosite oral 
    

   
Total de dias - med (min-max) 8 (0-21) 9 (0-16) 11.5 (0-20) 11 (0-31) 0.396 10 (0-31) - 
Grau – n (%)        

0 4 (11.43) 4 (17.39) 5 (13.16) 3 (15.79) 0.921 16 (13.91)  
<0.001 1-2 30 (85.71) 15 (65.22) 23 (60.53) 15 (36.84) 0.080 83 (72.17) 

3-4 1 (2.86) 4 (17.39) 10 (26.32) 
a (p=0.007) 

1 (5.26) 0.019 16 (13.91) 

Dor em cavidade oral 
    

   
Sim – n (%) 10 (28.57) 12 (52.17) 22 (57.86) 

a (p=0.022) 
12 (63.16) 

a (p=0.029) 
 

0.034 
56 (48.70) - 

Não – n (%) 25 (71.43) 11 (47.83) 16 (42.11) 7 (36.84) 59 (51.30) 
Total de dias - med (min-max) 0 (0-11) 2 (0-13) 1.5 (0-16) 3 (0-16) 0.088 0 (0-16) - 

Dor para deglutir 
    

   
Sim – n (%) 17 (48.57) 16 (69.57) 26 (68.42) 15 (78.95) 0.106 74 (64.35) - 
Não – n (%) 18 (51.43) 7 (30.43) 12 (31.58) 4 (21.05) 41 (35.65) 
Total de dias - med (min-max) 1 (0-8) 4 (0-19) 5 (0-20) 5 (0-18) 0.024ns 3 (0-20) - 

Diarréia 
    

   
Sim – n (%) 23 (65.71) 12 (52.17) 26 (68.42) 15 (78.85) 0.323 76 (66.09) - 
Não – n (%) 12 (34.29) 11 (47.83) 12 (31.58) 4 (21.05) 39 (33.91) 
Total de dias - med (min-max) 1 (0-13) 1 (0-14) 2 (0-11) 5 (0-18) 0.567 2 (0-18) - 

Náusea/Vômito  
    

   
Sim – n (%) 23 (65.71) 17 (73.91) 29 (76.32) 16 (84.21) 0.497 85 (73.91) - 
Não – n (%) 12 (34.29) 6 (26.09) 9 (23.68) 3 (15.79) 30 (26.09) 
Total de dias - med (min-max) 1 (0-7) 1 (0-9) 1 (0-17) 4 (0-16) 

a (p<0.05) 
0.003 1 (0-17) - 
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Nutrição artificial 
    

   

        
Sim – n (%) 29 (82.86) 16 (69.57) 27 (71.05) 10 (52.63) 0.135 82 (71.30) - 
Não – n (%) 6 (17.14) 7 (30.43) 11 (28.95) 9 (47.37) 33 (28.70) 
Total de dias - med (min-max) 16 (0-40) 7 (0-30) 

a (p<0.05) 
9 (0-24) 7 (0-28) 

a (p<0.05) 
0.002 10 (0-40) - 

Prescrição de opióides 
    

   
Sim – n (%) 30 (85.71) 17 (73.91) 24 (63.16) 14 (73.68) 0.186 85 (84.16) - 
Não – n (%) 5 (14.29) 6 (26.09) 14 (36.84 5 (26.32) 30 (29.70) 
Total de dias - med (min-max) 9.5 (0-30) 5 (0-20) 6.5 (0-28) 6 (0-21) 0.387 7 (0-30)  
Motivo – n (%) 

    
   

Dor para deglutir 13 (37.14) 4 (17.39)  7 (18.42) 8 (42.10) 0.095 33 (22.77)  
 

<0.001 
Dor oral 1 (2.86) 0 (0.00) 1 (2.63) 0 (0.00) 0.758 2 (1.98) 
Dor para deglutir e dor oral 6 (17.14) 9 (39.13) 15 (39.47) 3 (15.78) 0.065 33 (22.77) 
Outras causas 10 (28.57) 4 (17.39) 1 (2.63) 

a (p=0.002) 
2 (10.53) 0.017 17 (16.83) 

Sem informação 6 (17.14) 5 (21.74) 14 (36.84 6 (31.58) 0.248 31 (30.69) 
 
 
Valor de p pelo teste do χ2 e Kruskal-Wallis, seguido do teste de Dunn. *Comparação entre faixas etárias. 
**Comparação entre variáveis na amostra geral. 
a = estatisticamente diferente em relação a faixa etária de 0-2 anos. ns – não significante na análise de Dunn. 
 
Fonte: A autora. 
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A Figura 5.2 ilustra o período de mucosite oral em relação ao período de 

neutropenia para cada paciente da faixa etária de 0-2 anos. Nota-se que, em 11 

pacientes (39.2%), a mucosite oral persistiu, por mais algum tempo, mesmo 

depois de cessado o período de neutropenia. Por outro lado, em 13 pacientes 

(46.4%), apesar de o paciente ainda estar em neutropenia, a mucosite oral não foi 

mais observada. Em 10 pacientes (35.7%), a mucosite esteve presente antes do 

período de neutropenia. Os pacientes constantes no gráfico exibiram grau máximo 

de mucosite entre 1 e 2. Vale lembrar que quatro pacientes não estão computados 

por não terem exibido mucosite no período analisado e 3 não foram incluídos por 

ausência de dados. 

 

 
Figura 5.2 – Período de mucosite em relação ao período de neutropenia em cada paciente da faixa 

etária de 0 a 2 anos. O grau máximo de mucosite observado no período é listado à 
direita 

 
 

 
Fonte: A autora. 
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Para faixa etária de 3-6 anos, a mucosite oral persistiu além do período de 

neutropenia em nove pacientes (47.3%), e finalizou antes do término da neutropenia 

também em nove pacientes (Figura 5.3). Em dez pacientes (52.6%), a mucosite oral 

já estava presente mesmo antes de iniciar a neutropenia. Os pacientes constantes 

no gráfico exibiram grau máximo de mucosite entre 1 e 2. Quatro pacientes 

computados no gráfico exibiram mucosite graus 3-4. Vale lembrar que outros quatro 

pacientes não exibiram mucosite e, portanto, não constam no gráfico.  
 
 

Figura 5.3 – Período de mucosite em relação ao período de neutropenia em cada paciente da faixa 
etária de 3 a 6 anos. O grau máximo de mucosite observado no período é listado à 
direita 

 
 

 
 
Fonte: A autora. 
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Já para a faixa etária de 7-12 anos, a mucosite oral persistiu além do 

período de neutropenia em somente oito pacientes (28.5%). Na grande maioria 

(17 pacientes, 60.7%), o período de mucosite encerrou antes de finalizar o período 

de neutropenia. Destaca-se que essa faixa etária foi a que mais exibiu mucosite 

graus 3-4 (nove pacientes, 32.1%). Em 15 pacientes (53.5%), a mucosite oral 

esteve presente antes do período de neutropenia. Não foi possível cruzar essas 

duas variáveis em cinco pacientes, por ausência de informação; outros cinco 

pacientes não foram computados no gráfico por não exibirem mucosite. 

 
 
Figura 5.4 – Período de mucosite em relação ao período de neutropenia em cada paciente da faixa 

etária de 7 a 12 anos. O grau máximo de mucosite observado no período é listado à 
direita 

 
 

 
 
Fonte: A autora. 
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Na faixa etária de 13-18 anos, cinco pacientes (38.4%) exibiram período de 

mucosite que se estendeu além do período de neutropenia; na maioria dos 

pacientes (oito pacientes, 61.5%), não foi detectada mais mucosite antes de 

finalizar o período de neutropenia. Destacam-se que sete pacientes (53.8%) 

exibiram mucosite antes do período de neutropenia. Somente um paciente exibiu 

mucosite severa (grau 3). Não foi possível cruzar essas informações em três 

pacientes, por ausência de informação; outros três pacientes também não 

constam no gráfico por não exibirem mucosite oral. 

 
Figura 5.5 – Período de mucosite em relação ao período de neutropenia em cada paciente da faixa 

etária de 13 a 18 anos. O grau máximo de mucosite observado no período é listado à 
direita 

 
 

 
 
Fonte: A autora. 
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A Tabela 5.5 resume as frequências de situações em que a mucosite oral 

esteve presente antes ou além do período de neutropenia, bem como finalizou 

junto ou antes do término desse período. Observa-se que há uma tendência de 

haver distribuição similar nas três situações em relação à neutropenia nas faixas 

etárias de 0-2 anos, 3-6 anos e 13-18 anos. Contudo, na faixa etária de 7-12 anos, 

a mucosite tende a se manifestar mais antes da neutropenia e finalizar antes do 

término desse período crítico (p=0.040). Analisando-se somente as MOs com grau 

≥2, nota-se que não há manifestação dessas lesões antes da neutropenia, o que 

indica que a tendência da faixa etária de 7-12 anos é para MO grau 1. Ainda para 

as MOs grau≥2, nota-se que há frequência alta de casos que continuam além do 

período de neutropenia, apesar de não ter havido diferenças significativas com as 

situações em que a MO encerra antes ou ao mesmo tempo que a neutropenia. 
 
 
Tabela 5.5 – Frequência de mucosite oral cuja manifestação ocorreu antes ou além do período de 

neutropenia, bem como finalizou antes do término desse período crítico, segundo a 
faixa etária 

 
 
Faixa etária 

Período de manifestação de mucosite oral em geral – n (%) 

Antes da 
neutropenia 

Além da 
neutropenia 

Finalizada antes ou 
junto com o término da 

neutropenia 

Valor 
de p 

0 a 2 anos (n=28) 10 (35.7) 11 (39.2) 13 (46.4) 0.707 

3 a 6 anos (n=19)  10 (52.6) 9 (47.3) 9 (47.3) 0.932 

7 a 12 anos (n=28) 15 (53.5) 8 (28.5) a (p=0.031) 17 (60.7) 0.040 

13 a 18 anos (n=13) 7 (53.8) 5 (38.4) 8 (61.5) 0.487 

Valor de p 0.497 0.618 0.620  

 
Faixa etária 

Período de manifestação de mucosite oral ≥2 – n (%) 
Antes da 

neutropenia 
Além da 

neutropenia 
Finalizada antes ou 

junto com o término da 
neutropenia 

Valor 
de p 

0 a 2 anos (n=6) 0 (0.0) a(p=0.030) 2 (33.3) 4 (66.7)  0.049 

3 a 6 anos (n=9) 0 (0.0) b(p=0.030) 6 (66.7) 3 (33.3) 0.011 

7 a 12 anos (n=13) 0 (0.0) a,b(p<0.010) 7 (53.8) 6 (46.2) 0.007 

13 a 18 anos (n=8) 0 (0.0) a,b(p=0.038) 4 (50.0) 4 (50.0) 0.049 

Valor de p 1.000 0.650 0.650  

     
Valor de p pelo teste do c2 e Exato de Fisher. 
a = estatisticamente diferente de “finalizada antes ou junto com o término neutropenia”. 
B = estatisticamente diferente de “além da neutropenia”. 
 
Fonte: A autora. 
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5.3 Fatores associados à perda de massa corpórea 
 
 

A Tabela 5.6 lista as variáveis com potencial de associação à perda de 

massa corpórea maior que a mediana (3.5%) durante o período analisado. Na 

análise univariada, condicionamento mieloablativo (p=0.010) e profilaxia para 

DECH com tacrolimo (p=0.010) foram as variáveis que exibiram associação 

estatisticamente significante. Somente seis pacientes com tacrolimo exibiram 

perda massa corpórea maior que a mediana, não sendo então considerada essa 

variável como fator de risco, mas sim como variável de confusão. Nenhum dos 

fatores ligados à toxicidade no trato gastrointestinal exibiu associação significativa 

com perda de massa corpórea. Na análise de regressão logística, 

condicionamento mieloablativo exibiu risco significante de acarretar perda de 

massa corpórea maior que 3.5% (OR=2.92, p=0.006) (Tabela 5.7). 

A Tabela 5.8 mostra as variáveis com potencial de associação a ganho de 

massa corpórea. Observa-se que idade ≥6 anos (p<0.001), transplante alogênico 

(p=0.043), condicionamento com bussulfano (p=0.008), duração de dor para 

deglutir (p=0.031) e tempo de prescrição de morfina (p=0.024) tiveram associação 

estatisticamente significante com o ganho de massa corpórea. Na análise de 

regressão logística, após ajustes do modelo retirando-se duração de dor para 

deglutir (p=0.860), prescrição de morfina (p=0.088) e condicionamento com 

bussulfano (p=0.104), somente idade ≥6 anos (OR=0.13, p<0.001) e transplante 

alogênico (OR=8.76, p=0.004) foram as variáveis significativamente associadas a 

ganho de massa corpórea nos pacientes pediátricos (Tabela 5.9). 
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Tabela 5.6 – Análise univariada da associação entre porcentagem de perda de massa corpórea e 
variáveis relacionadas ao transplante e à toxicidade no trato gastrointestinal 

 
 

Variáveis Valor de p 

Idade ≥6 anos 0.156 

Transplante alogênico 0.802 

Condicionamento mieloablativo 0.010 
Bussulfano 0.263 

Ciclofosfamida 0.346 

Melfalano 1.000 

Irradiação corpórea total (TBI) 0.153 

Metotrexato 0.540 
Tacrolimo 0.010 
Duração leucopenia severa 0.420 

Mucosite oral ≥grau 2 0.323 

Tempo de duração de mucosite oral 0.397 

Tempo de duração de dor para deglutir 0.456 

Diarréia 0.306 

Náuseas 0.560 
Tempo de prescrição de morfina 0.222 

Tempo de prescrição de nutrição artificial 0.578 

Tempo de duração do transplante 0.185 

Valor de p pelo teste do χ2. 
 
Fonte: A autora. 
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Tabela 5.7 – Regressão logística da associação de perda de massa corpórea com a variável 
condicionamento mieloablativo 

 
 

Variáveis OR IC 95% Valor de p 

Condicionamento mieloablativo 2.92 1.34-6.34 0.006 

Fonte: A autora. 
 

 
Tabela 5.8 – Análise univariada da associação entre porcentagem de ganho de massa corpórea e 

variáveis relacionadas ao transplante e à toxicidade no trato gastrointestinal 
 

Variáveis Valor de p 

Idade ≥6 anos <0.001 
Transplante alogênico 0.043 
Condicionamento mieloablativo 0.572 

Bussulfano 0.008 
Ciclofosfamida 0.850 

Melfalano 0.297 

Irradiação corpórea total (TBI) 0.052 

Metotrexato 0.126 

Tacrolimo 0.160 
Duração leucopenia severa 1.000 

Mucosite oral ≥grau 2 0.331 

Tempo de duração de mucosite oral 1.000 

Tempo de duração de dor para deglutir 0.031 
Diarréia 0.133 

Náuseas 0.834 

Tempo de prescrição de morfina 0.024 
Tempo de prescrição de nutrição artificial 0.853 

Tempo de duração do transplante 1.000 

Valor de p pelo teste do χ2. 
 
Fonte: A autora. 
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Tabela 5.9 – Regressão logística da associação de ganho de massa corpórea com as variáveis 
idade ≥6 anos, transplante alogênico, tempo de prescrição de opioides, 
condicionamento com bussulfano e duração de dor para deglutir 

 
 

Variáveis OR IC 95% Valor de p 

Duração de dor para deglutir 2.15 0.89-5.15 0.860 
Tempo de prescrição de opióides 2.13 0.89-5.06 0.088 

Condicionamento com bussulfano 2.03 0.86-4.78 0.104 

Idade ≥6 anos 0.13 0.05-0.32 <0.001 
Transplante alogênico 8.76 1.98-38.7 0.004 

 
Fonte: A autora. 

 

 

 

5.4 Fatores associados à mucosite oral 
 

 

Na Tabela 5.10, estão listados os fatores que poderiam estar associados à 

presença de mucosite oral com grau ≥2. Nota-se que condicionamento 

mieloablativo (p=0.015) e profilaxia para DECH com metotrexato (p=0.012) foram 

os fatores que exibiram associação significativa. Na análise multivariada (Tabela 

5.11), com a inserção dessas variáveis significativas acrescidas de irradiação 

corpórea total (p=0.068), após ajustes no modelo, a profilaxia com metotrexato 

exibiu associação significativa com mucosite oral grau ≥2 (OR=3.13, p=0.011). 

Considerando agora o tempo de duração da mucosite maior que a mediana (10 

dias), na análise univariada, não houve associação significativa com nenhuma 

variável. Adicionando os fatores globulina antitimócito (ATG) (p=0.094) e 

metotrexato (p=0.083) na análise multivariada (o fator neoplasias hematológicas 

não foi adicionado porque somente 11 pacientes exibirem associação positiva, 

sendo considerado um fator de confusão), nenhuma dessas variáveis exibiu 

associação significativa com a duração da mucosite oral (Tabela 5.10). 
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Tabela 5.10 – Análise univariada da associação entre mucosite oral grau e variáveis relacionadas ao 
transplante 

 
 

Variáveis Valor de p 
Mucosite oral 

grau ≥2  
Duração da mucosite 

oral ≥ 10 dias 
Idade ≥6 anos 0.319 0.181 

Anemias 0.613 0.227 

Imunodeficiências 0.614 1.000 

Neoplasias hematológicas 0.359 0.056 

Transplante alogênico 0.223 1.000 

Condicionamento mieloablativo 0.015 0.136 

Globulina antitimócito (ATG) 0.331 0.094 

Bussulfano 0.285 0.247 
Ciclofosfamida 1.000 0.870 

Melfalano 0.577 0.785 

Irradiação corpórea total (TBI) 0.063 0.762 

Metotrexato 0.012 0.061 

Duração neutropenia severa 1.000 0.554 

Valor de p pelo teste do χ2. 
 
Fonte: A autora. 

 

 
Tabela 5.11 – Regressão logística multivariada da associação de mucosite oral grau ≥2 com as 

variáveis condicionamento mieloablativo, irradiação corpórea total e metotrexato 
 
 

Variáveis OR IC 95% Valor de p 

Mucosite oral grau ≥2    
Condicionamento mieloablativo 1.73 0.65-4.60 0.269 

Irradiação corpórea total 0.48 0.18-1.24 0.130 

Metotrexato 3.13 1.29-7.61 0.011 
Duração da mucosite oral maior igual a 10 dias    

ATG 1.70 0.72-4.03 0.226 

Metotrexato 2.30 0.98-5.38 0.054 

 
Fonte: A autora. 
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5.5 Impacto da mucosite oral na prescrição de nutrição artificial e 
opioides 
 
 

Mucosite oral grau ≥2 (p<0.001) e duração de dor para deglutir ³3 dias 

(p<0.001) exibiram associação significante com a prescrição de opioides; a dor 

para deglutir também associou-se significativamente à prescrição de opioides ³ 7 

dias (Tabela 5.12). Na análise de regressão logística, observou-se que todas 

essas variáveis foram determinantes significativamente para a frequência e 

duração da prescrição de opioides (Tabela 5.13). Já a nutrição artificial foi 

associada significativamente somente à dor para deglutir ³3 dias (p=0.022) 

(Tabela 5.12), com risco significante (OR=2.7, p=0.018) (Tabela 5.13). 

 
Tabela 5.12 – Análise univariada da associação entre mucosite oral grau e prescrição de nutrição 

artificial e opioides 
 
 

Variáveis Valor de p 
Mucosite 

oral grau ≥2  
Duração da 

mucosite oral 
≥ 10 dias 

Dor para 
deglutir 

Duração de dor 
para deglutir 

≥3 dias 
Prescrição de 
opióides 

<0.001 0.304 0.123 <0.001 

Duração de 
opioides ≥ 7 dias 

0.146 0.748 <0.001 0.711 

Prescrição de 
nutrição artificial 

0.292 0.311 0.282 0.022 

Duração de 
nutrição aritificial ≥ 
10 dias 

0.792 0.636 0.562 1.000 

     

Valor de p pelo teste do χ2. 
 

Fonte: A autora. 
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Tabela 5.13 – Regressão logística da associação de prescrição de opioides com grau de mucosite 
oral ≥2 e variáveis relacionadas a dor para deglutir 

 
 

Variáveis OR IC 95% Valor de p 

Prescrição de opióides    

Grau de mucosite oral ≥2 12.6 1.5-101.0 0.017 

Duração de dor para deglutir ≥3 dias 6.5 2.1-19.7 <0.001 

Duração da prescrição de opioides ≥ 7 dias     

Presença de dor para deglutir 6.8 2.8-16.3 <0.001 

    

Fonte: A autora. 

 

 
Tabela 5.14 – Regressão logística da associação de prescrição de nutrição artificial com duração 

de dor para deglutir 
 

 

Variáveis OR IC 95% Valor de p 

Prescrição de nutrição artificial    

Duração de dor para deglutir ≥3 dias 2.7 1.1-6.3 0.018 

    

 

Fonte: A autora. 

 

 

5.6 Análise da sobrevida 
 

 

A sobrevida global em 1 ano foi de 83.5% (IC95% - 74.6-89.4%) e a de 5 anos 

foi de 54.20% (IC95% - 20.6-78.90%). A Figura 5.6 ilustra a curva de sobrevida 

global segundo a faixa etária. Não houve diferenças significativas entre as idades 

(p=0.859). 
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Figura 5.6 – Curva de Kaplan-Meier para sobrevida global e teste de Log rank comparando-se as 
faixas etárias 

 

 

 
 

Fonte: A autora 

 

 

 

A Figura 5.7A evidencia a curva de sobrevida global segundo o tipo de doença 

primária. Houve diferenças entre a tendência de sobrevida global comparando-se 

imunodeficiências, anemias, neoplasias hematológicas e demais doenças. Nota-se 

que os pacientes com outras doenças diferentes de imunodeficiências exibiram 

sobrevida pior (p=0.031) (Figura 5.7B), assim como os pacientes portadores de 

neoplasias hematológicas (p=0.063) e de anemias (p = 0.256); para essas duas 

últimas categorias as diferenças não foram significantes. 

 

 



76 

Figura 5.7 – Curva Kaplan-Meier para sobrevida global segundo a doença primária e teste de Log 
rank para comparar as diferentes categorias de doenças 

 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 

Fonte: A autora. 

 

 

O condicionamento com bussulfano determinou sobrevida global 

significativamente melhor (p=0.044) (Figura 5.8). Outras variáveis relacionadas ao 

transplante não tiveram influência significativa sobre a sobrevida global: 

condicionamento mieloablativo (p=0.753), transplante alogênico (p=0.171), 

profilaxia para DECH com metotrexato (p=0.481) e tacrolimo (p=0.120). 
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Figura 5.8 - Curva Kaplan-Meier para sobrevida global em pacientes com ou sem condicionamento 
com bussulfano (valor de p pelo teste de Log rank) 

 

 

 
Fonte: A autora. 

 

 

Foi também verificado se a mucosite interferiu na sobrevida global. Não 

houve diferenças na sobrevida de pacientes com ou sem mucosite oral de grau ≥2 

(p=0.442) e de duração ≥10 dias (p=0.221), bem como duração de dor para 

deglutir ≥ 3 dias (p=0.683). Diarréia (p=0.653) e náuseas/vômitos (p=0.921) 

também não interferiram na sobrevida global. 

Prescrição de nutrição parenteral (p=0.651) e de opioides (p=0.418), assim 

como duração de nutrição artificial ≥10 dias e duração de opioides ≥7 dias 

(p=0.670) também não interferiram significativamente na sobrevida global. O 

mesmo se deu com a perda ≥3.5% (p=0.344) ou ganho ≥6.5% (p=0.885) de 

massa corpórea. 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

Neste trabalho, objetivamos caracterizar a frequência e duração da MO 

durante o TCH em pacientes pediátricos, bem como os fatores que poderiam estar 

associados a essa condição. Também intencionamos verificar se a MO contribuiria 

para a perda de massa corpórea durante o TCH, bem como para a prescrição de 

nutrição artificial e opioides. Esse objetivo foi planejado em função da ausência de 

informações sobre MO em pacientes pediátricos sob quimioterapia e radioterapia 

de uma maneira geral, e em pacientes sob TCH em particular. Em nosso 

levantamento de literatura sobre tema, encontramos somente onze artigos 

envolvendo pacientes menores de 18 anos sob TCH nos quais foi descrita a 

mucosite. Vale dizer que nem sempre a mucosite foi identificada como sendo da 

cavidade oral, sendo dúbio tratar-se de lesões provenientes do trato digestivo 

como um todo. Nesses trabalhos, a mucosite foi tratada como um evento de 

toxicidade dentre outros descritos, não sendo detalhados os fatores determinantes 

para seu aparecimento, nem tampouco o impacto nas condições nutricionais, no 

tempo de transplante e nas prescrições de medicamentos. Ademais, em função da 

ausência de informações de MO em pacientes pediátricos em geral, não existem 

recomendações internacionais de manejo dessas lesões nesse grupo de 

pacientes; para adultos, por exemplo, a Multinational Association of Supportive 

Care in Cancer and International Society for Oral Oncology (MASCC/ISOO) traz 

recomendações validadas cientificamente para prevenção de mucosite oral e 

gastrointestinal (Bowen; Wardill, 2017). 

Um achado interessante da presente casuística foi o fato de haver alta 

frequência (34.78%) de pacientes com indicação para TCH devido a IDPs; as 

neoplasias hematológicas foram a segunda maior indicação de TCH (24.34%). 

Essa tendência diferiu completamente dos dados da literatura sobre MO em 

pacientes pediátricos no período recente pós-transplante: dos onze artigos que 

conseguimos levantar, sete incluíram neoplasias hematológicas e somente dois, 

IDPs. Assim, nossa casuística possui características peculiares inerentes ao 

motivo de indicação do TCH, envolvendo um perfil de pacientes com doenças 

primárias raras, com pouca abordagem na literatura. Há uma tendência atual de 

se indicar TCH para IDPs em pacientes muito jovens, na primeira infância, com 
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resultados promissores em termos de sobrevida. Para a SCID, por exemplo, a 

principal IDP da presente amostra (18.26%), após o TCH, a sobrevida pode ser 

acima de 90% quando o procedimento do transplante for realizado precocemente 

e em condições sistêmicas favoráveis (Heimall et al., 2017). Em nossa casuística, 

os pacientes com IDP exibiram sobrevida similar (também em torno de 90% após 

cinco anos), taxa estatisticamente maior em relação aos pacientes com neoplasias 

hematológicas ou anemias. A menor sobrevida global foi para os pacientes com 

doenças hematológicas, a qual foi por volta de 60% em cinco anos. Essa taxa foi 

similar à citada na literatura para pacientes pediátricos com LLA (principal 

neoplasia presente na presente casuística), a qual gira em torno de 56% a 60% 

(Flower, Cairo, 2017; Dalle et al., 2018). Os pacientes com anemias também 

exibiram sobrevida em torno de 60% após cinco anos, a qual foi baixa em relação 

ao descrito na literatura. Para anemia falciforme, constam valores por volta de 

90% de sobrevida global (Zivot et al., 2018), e para anemia aplásica severa, em 

torno de 70% a 92% (Yoshida et al., 2014; Darrigo et al., 2019). Pelo presente 

estudo, não foi possível depreender as causas da sobrevida global reduzida nos 

pacientes com anemias, sendo necessários mais dados sobre a doença primária, 

o transplante e os desfechos após esse procedimento em longo prazo para se 

entender essa taxa reduzida. 

Outro aspecto peculiar da presente amostra foi a alta frequência de 

pacientes na faixa etária de 0 a 2 anos. Essa frequência se deu principalmente por 

abranger os pacientes com IDPs, os quais realizam o TCH precocemente. Dos 

onze trabalhos de TCH que fizeram menção a mucosite em pacientes pediátricos, 

sete apontaram a presença de pacientes nessa idade, contudo eles foram em 

menor frequência do que as demais faixas etárias. A maioria desses pacientes, na 

presente amostra, sofreu condicionamento mieloablativo, com predomínio da 

associação de bussulfano com fludarabina. Apesar desse condicionamento, esses 

pacientes não exibiram um perfil de intensa toxicidade, exibindo porcentagem de 

perda de massa corpórea estatisticamente menor do que a faixa etária de 13 a 18 

anos. Por outro lado, esses pacientes exibiram porcentagem de ganho de peso 

estatisticamente maior em relação às demais faixas etárias, provavelmente devido 

a desequilíbrios hidroeletrolíticos derivados de prescrição de medicamentos, de 

administração de hemoderivados, bem como de insuficiência renal, hepática ou 
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respiratória (Cater et al., 2018). Idade ≥6 anos foi um fator protetor para o ganho 

de massa corpórea no presente trabalho, sugerindo que faixas etárias menores 

tiveram maior risco de exibir esse sinal. O aumento da massa corpórea constitui 

um sinal clínico importante de toxicidade em pacientes pediátricos durante o TCH, 

muitas vezes sendo um dos principais fatores preditivos para internação em 

unidade de terapia intensiva (Cater et al., 2018). Apesar dessa gravidade, nem a 

perda nem o ganho de massa corpórea tiveram influência na sobrevida global dos 

pacientes do presente estudo. 

Em geral, as faixas etárias maiores (7 a 12 anos e 13 a 18 anos) exibiram 

uma tendência de maior tempo de duração náuseas/vômitos e de dor para 

deglutir, bem como maior porcentagem de perda de massa corpórea, o que 

conferiu um perfil de toxicidade mais intensa no trato gastrointestinal em relação 

às faixas etárias menores. Em particular as variáveis relacionadas a MO, 

principalmente frequência de graus 3 e 4 de MO e frequência de dor em cavidade 

oral, foram maiores nessas faixas etárias. Vale dizer que, no presente estudo, as 

frequências de MO graus 3 e 4 foram estatisticamente reduzidas em relação às de 

graus 1 e 2 na amostra como um todo. Fazendo-se as ressalvas no tocante a 

subjetividade inerente à classificação da mucosite nos períodos recentes após o 

TCH, essa tendência exibiu certa semelhança com aquela observada no 

levantamento de estudos de TCH pediátrico com descrição sobre mucosite. 

Somente em um estudo (Law et al., 2012) foi apontada frequência de 43% de 

mucosite grau 3 e 2.8% de grau 4 em uma amostra envolvendo ampla faixa etária 

pediátrica e perfil de doenças primárias similar ao do presente estudo. 

A caracterização da MO nos pacientes pediátricos durante o TCH foi o 

principal objetivo do presente trabalho. Em pacientes adultos, há tendência em se 

afirmar que a MO tende a coincidir com o período de neutropenia, e que períodos 

prolongados de imunossupressão constituem risco para essas lesões 

(Kashiwazaki et al., 2012). Decidimos avaliar se essa tendência também ocorre 

em pacientes pediátricos. Para tanto, realizamos uma análise comparativa entre 

os períodos de neutropenia e de MO, com base nos dados de hemograma e de 

grau de MO registrados diariamente nos prontuários médicos. Analisando-se as 

MO em geral, observa-se que, em todas as faixas etárias, existe frequência 

importante de casos em que o paciente exibe MO grau 1 antes da neutropenia, o 
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que, na maioria das situações, representou o período de condicionamento. Esse 

resultado reforça a necessidade de se instituírem protocolos de cuidados orais 

focados na prevenção e tratamento de MO já durante o condicionamento, e não 

somente durante o período de neutropenia (Eduardo et al., 2015). Ao mesmo 

tempo, foi também importante a frequência de situações em que a MO, 

principalmente de grau ≥2, continuou além do período de neutropenia. Esse 

achado sugere que outros fatores além do neutropenia podem estar associados à 

permanência de MO mais severa. No presente estudo, a longa duração do período 

de neutropenia não exibiu associação significativa com MO grau ≥2. Contudo, a 

profilaxia para DECH com metotrexato foi um fator preditivo para esses graus de 

MO, resultado que coincide com alguns estudos avaliando fatores de risco para 

MO em pacientes de TCH adultos (Cutler et al., 2005; Chaudhry et al., 2016). 

Provavelmente a profilaxia para DECH, realizada em período que pode se 

estender além da neutropenia, pode ter contribuído para a manutenção da 

severidade da MO nos pacientes pediátricos nesses períodos. 

O impacto da MO no tocante à prescrição de nutrição artificial também foi 

objeto de análise no presente estudo. Os pacientes pediátricos sob TCH 

demandam continuadamente vigilância nutricional, devido ao alto risco de 

desnutrição, com cerca de 20% e 47% dos pacientes pediátricos expostos a essa 

condição (Cohen; Maurice, 2010; Koç et al., 2017). As causas dessa desnutrição 

são atribuídas a anorexia, náuseas, vômitos, alterações do paladar e mucosite no 

trato gastrointestinal, que limitam a ingestão voluntária (Cohen; Maurice, 2010). No 

presente estudo, não encontramos associação entre as variáveis da MO 

(gradação e tempo de duração) com a frequência e o tempo de prescrição de 

nutrição artificial. Isso deve ter ocorrido porque a porcentagem de pacientes que 

receberam esse tipo de prescrição foi alta (71.30%), sugerindo que, mesmo com 

MO graus 1 e 2, essa indicação foi feita. A porcentagem de prescrição de nutrição 

artificial detectada no presente estudo foi compatível à descrita na literatura, cuja 

frequência oscila por volta de 67% (Cohen; Maurice, 2010; Mosby et al., 2011). 

É importante destacar que, durante a avaliação da MO, foi realizada 

distinção entre os sinais clínicos presentes na cavidade oral e os sinais/sintomas 

presentes em faringe e esôfago, avaliando-se a MO separadamente das demais 

mucosites do trato gastrointestinal. Assim, se na cavidade oral fosse observado 
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somente eritema, mesmo que o paciente estivesse sob nutrição artificial e, pelo 

inquérito, a interrupção da ingestão oral foi devido a dor no trato faríngeo e 

esofágico, a MO foi classificada como grau 1. Provavelmente devido a esse 

critério não detectamos associação da nutrição artificial com a MO. Contudo, 

houve associação positiva com duração de dor para deglutir, sugerindo que a 

mucosite no trato faríngeo e esofágico foi mais determinante para a indicação de 

nutrição artificial do que propriamente a MO. Provavelmente, o protocolo de 

cuidados orais instituídos para pacientes pediátricos, realizado diariamente desde 

o início do condicionamento até o momento da pega da medula, em que inclui 

laserterapia de baixa intensidade (Eduardo et al., 2015), deve ter influenciado 

nesse resultado. 

Apesar de a MO não ter tido associação com prescrição de nutrição 

artificial, essas lesões orais de grau ³2, em conjunto com a dor para deglutir, 

influenciaram significativamente a prescrição de opióides. Outros autores também 

observaram essa associação em pacientes pediátricos sob TCH (Donohoe et al., 

2018). Assim, provavelmente a mucosite no trato gastrointestinal como um todo 

contribuiu para essa prescrição. É importante destacar, contudo, a dificuldade de 

inquérito de dor em crianças, não estando descartada a possibilidade de ter 

havido prescrição de opióides sem muita certeza da origem da dor. Os pacientes 

reportaram outros locais com sintomatologia dolorosa, tais como ombro, abdômen 

e ânus; essas regiões e outras (por exemplo, joelho e cabeça) foram descritos por 

outros autores em condições similares às do presente estudo (Pederson; Parran, 

2000). Ademais, o consumo de opióides pelos pacientes pediátricos em TCH pode 

estar associado à inflamação sistêmica gerada pelo condicionamento e não 

somente à destruição da mucosa gastrointestinal (De Pietri et al., 2019). Assim, 

em função da escassez de trabalhos, e considerando que um dos focos de 

protocolos de cuidados orais é o alívio da dor, sobretudo com o uso da 

laserterapia, mais estudos são necessários para o desenvolvimento de métodos 

eficientes de coleta de dados sobre dor em pacientes pediátricos. 
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Como última etapa do presente trabalho, analisou-se o papel da MO na 

sobrevida global. Para tanto, outros fatores de risco para sobrevida, tais como 

faixa etária, tipo de condicionamento, tipo de transplante e profilaxia para DECH 

também foram incluídos. Nenhuma das variáveis relacionadas a mucosite (grau e 

duração de MO, dor para deglutir, diarreia e náuseas/vômitos) teve influência na 

sobrevida global. Essa tendência diferiu daquela observada em outro estudo 

conduzido por nós em pacientes adultos do mesmo centro de transplante, em que 

a duração da MO, bem como diarreia, determinaram redução na sobrevida global 

em pacientes com transplante autólogo e alogênico, respectivamente (Eduardo et 

al., 2018). Encontramos, por outro lado, que os condicionamentos com bussulfano 

determinaram sobrevida global maior nos pacientes pediátricos, fato que já vem 

sendo relatado em outros estudos, desde que haja monitorização plasmática das 

doses desse quimioterápico, atingindo-se a área sob a curva ideal (AUC) (Philippe 

et al., 2016; Bartelink et al., 2016). Para todos os pacientes do presente estudo 

com indicação de condicionamento com bussulfano foi realizada monitorização 

terapêutica individual, ajustando-se a dose para a AUC alvo. Provavelmente em 

função disso, esse condicionamento contribuiu para a sobrevida global, já que 

esse procedimento minimiza a toxicidade desse quimioterápico em curto e longo 

prazo (Philippe et al., 2016; Bartelink et al., 2016). 

Em suma, foi possível delinear a frequência, duração e gravidade da MO 

em pacientes pediátricos durante antes do TCH e durante os períodos iniciais do 

pós-transplante. Com base nas diferenças encontradas entre as faixas etárias 

analisadas, descritas em detalhes durante o TCH, e tendo como referência o 

impacto sobre os demais fatores do transplante abordados aqui, incluindo o 

período de neutropenia, julgamos ser possível aprimorar os protocolos de 

cuidados orais até então instituídos para esses pacientes. Esses protocolos 

devem visar o controle da MO, principalmente no tocante à analgesia, dado o alto 

impacto dessas lesões na prescrição de opióides. 
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7 CONCLUSÕES 
 

 

• Houve predomínio de pacientes com indicação de TCH para 

imunodeficiências primárias em detrimento a neoplasias hematológicas, 

assim como alta frequência de pacientes na faixa etária de 0 a 2 anos. 

• Perfis de MO distintos segundo a faixa etária foram detectados, havendo 

maior frequência de MO mais graves e maior duração de dor para deglutir 

nas faixas etárias de 7 a 12 anos e de 13 a 18 anos. 

• O período de MO durante todo o procedimento do transplante não 

necessariamente se limitou ao período de neutropenia. 

• A profilaxia para DECH com metotrexato foi fator de risco para a MO nos 

pacientes pediátricos, seguindo a mesma tendência observada para 

pacientes adultos. 

• A prescrição de nutrição artificial não foi condicionada pela MO, mas pela dor 

para deglutir; já a prescrição de opióides sofreu forte influência de MO com 

grau ³2 e com duração de dor para deglutir ³ 3 dias. 

• As variáveis relacionadas a mucosite no trato digestivo como um todo não 

impactaram nas alterações de massa corpórea e na sobrevida global. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa FOUSP 
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ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa Hospital Israelita Albert Einstein - SP 
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