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Dedico este estudo: 

 

À coragem dos pacientes… 

 

Que, muitas vezes, se sujeitam a tratamentos 

longos, dolorosos e difíceis com o objetivo de 
lutar contra uma doença ainda sem cura. Hoje, 
milhares de pacientes com mieloma múltiplo 
estão vivos graças a outros milhares que 
tiveram a coragem de se expor aos riscos e 
inseguranças de terapias experimentais em 
protocolos de pesquisas.  

O convívio com os doentes me fez encarar 
meus próprios problemas de maneira diferente. 
Pessoas que conseguem encontrar alegria e 
felicidade na vida mesmo sob as dores e 
sequelas de uma doença debilitante merecem, 
sem dúvida alguma, nossa consideração e 

respeito. 
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RESUMO 

 

Atanazio MJ. Transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas no 
paciente com idade maior ou igual a 60 anos com mieloma múltiplo: 
avaliação de mortalidade, morbidade e resposta [dissertação]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2022. 

 
INTRODUÇÃO: O transplante autólogo de células-tronco 

hematopoiéticas (TaCTH) é um dos pilares no tratamento do mieloma 
múltiplo (MM). Embora seu uso já esteja bem documentado em pacientes 
jovens, faltam dados em relação à sua segurança e eficiência em idosos. O 
objetivo do estudo foi descrever as toxicidades, a mortalidade relacionada ao 
transplante (MRT), a sobrevida global (SG) e a sobrevida livre de progressão 
(SLP) pós-TaCTH. MÉTODOS: Foram avaliados retrospectivamente 
pacientes que realizaram, entre janeiro de 2010 e dezembro de 2020, 
TaCTH como terapia de consolidação para MM cuja idade no dia do TaCTH 
era, pelo menos, 60 anos completos. O desfecho primário foi descrever a 
incidência e os fatores associados ao evento toxicidade grave no pós-
TaCTH. Toxicidade grave foi definida como qualquer um dos seguintes 
eventos: mucosite oral grau 3/4, insuficiência renal aguda grau 3/4 ou 
diarreia grau 3/4, necessidade de uso de droga vasoativa, intubação 
orotraqueal, internação em terapia intensiva ou óbito em até 60 dias do 
TaCTH. Os desfechos secundários foram: descrever a incidência de 
complicações do TaCTH, avaliar as causas de MRT (definidas com óbito por 
qualquer causa exceto progressão de doença em até 60 dias do TaCTH), 
determinar a SG e a SLP pós-TaCTH. RESULTADOS: Foram estudados 177 
pacientes. A idade mediana no TaCTH foi 63 anos (variando entre 60-71 
anos), 90 (50,9%) pacientes eram do sexo masculino. International Staging 
System foi III em 50 (31,5%) pacientes. A dose de melfalano usada no 
condicionamento foi de ≤140 mg/m2 em 43 (24,3%) pacientes. Mucosite oral 
e diarréia grau 3/4 foram observadas em 32 (19,5%) e 37 (23,0%) pacientes 
respectivamente. Toxicidade de alto grau ocorreu em 77 (44,8%) pacientes. 
Observou-se que os pacientes com Eastern Cooperative Oncology Group - 
Performance Status (ECOG-PS) 2 ou 3 (razão de chances [RC]: 3,07; 
intervalo de confiança de 95% [IC95%] 1,30 - 7,26) concentração de 
hemoglobina ao TaCTH abaixo de 12 g/dl (RC 3,22; IC95% 1,53 - 6,75) 
concentração de albumina ao TaCTH abaixo de 3,5 g/dl (RC 3,96; IC95% 
1,36 - 11,57) e que a realização de infusão de células-tronco a fresco (RC 
5,48; IC95% 1,67 - 17,97) apresentaram maior chance exibir o evento 
toxicidade grave. A MRT foi 6,2% (11 pacientes faleceram). Dos 11 
pacientes que apresentaram MRT cinco faleceram de infecção bacteriana 
documentada (um faleceu por celulite facial e quatro por infecção de 
corrente sanguínea relacionada a cateter). Pacientes com ECOG-PS 2 ou 3 
(RC 4,43; IC95% 1,10 - 17,85) e com concentração de creatinina ao TaCTH 
acima de 2,0 mg/dl (RC 12,53; IC95% 2,33 - 67,57) apresentavam maior 
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chance de MRT. Idade cronológica e dose de melfalano no condicionamento 
não foram associadas a toxicidade grave nem à MRT nas análises 
multivariadas. As SLP e SG medianas foram, respectivamente 23,6 e 92,2 
meses. CONCLUSÕES: Os principais fatores implicados na 
morbimortalidade do TaCTH não são diretamente relacionados ao 
procedimento em si, mas, sim, ao performance status e às comorbidades 
dos pacientes. Apesar da alta MRT observada a SLP e SG pós-TaCTH 
foram semelhantes aos resultados da literatura. Os dados do presente 
estudo mostram que o TaCTH é uma opção terapêutica factível em doentes 
selecionados com idade maior ou igual a 60 anos. 

 
Descritores: Mieloma múltiplo; Transplante autólogo; Células-tronco 
hematopoéticas; Idoso; Mortalidade; Toxicidade.  
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ABSTRACT 

 

Atanazio MJ. Autologous stem cell transplantation in patients aged at least 
60 years with multiple myeloma: evaluation of mortality, morbidity and 
response [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo”; 2022. 

 
INTRODUCTION: Autologous stem cell transplantation (ASCT) is one of the 
pillars of multiple myeloma (MM) treatment. Although ASCT is widely 
performed in young patients, there is not enough data regarding its safety 
and efficiency in elderly. The objectives of this study were to describe ASCT 
toxicities, transplant related mortality (TRM), post ASCT overall survival (OS) 
and progression free survival (PFS). METHODS: Records from patients aged 
at least 60 years that underwent ASCT as consolidation therapy for MM 
between January 2010 and December 2020 were retrospective evaluated. 
The primary outcome was to describe the incidence and factors associated 
with the post ASCT event high-grade toxicity. High-grade toxicity was defined 
as any of the following events: grade 3/4 oral mucositis, grade 3/4 acute 
renal failure, grade 3/4 diarrhea, need for vasoactive drugs, mechanical 
ventilation, intensive care unit admission or death within 60 days of ASCT. 
Secondary outcomes were: describe ASCT complications, evaluate TRM 
causes (defined as death within 60 days of ASCT), determinate post ASCT 
PFS and OS. RESULTS: One hundred seventy seven patients were studied. 
Median ASCT age was 63 years (range 60-71 years), 90 (50.9%) patients 
were male. International Staging System was III in 50 (31.5%) patients. 

ASCT Melphalan dose was ≤140 mg/m
2 

in 43 (24.3%) patients. Grade 3/4 
oral mucositis and diarrhea were observed in 32 (19.5%) and 37 (23.0%) 
patients respectively. High-grade toxicity was seen in 77 (44.8%) patients. 
We observed that patients with Eastern Cooperative Oncology Group - 
Performance Status (ECOG-PS) 2 or 3 (odds ratio [OR]: 3.07 95% 
confidence interval [95%CI] 1.30 - 7.28), hemoglobin concentration at ASCT 
than 12 g/dl (OR 3.22; 95%CI 1.53 - 6.75), albumin concentration at ASCT 
lower than 3.5 g/dl (OR 3.96; 95%CI 1.36 - 11.57) and infusion of non 
cryopreserved stem cells (OR 5.48; 95%CI 1.67 - 17.97) had a higher chance 
of presenting the event high-grade toxicity. TRM was 6.2% (11 patients died). 
Of the 11 patients who had TRM, five died from a documented bacterial 
infection (one died from facial cellulitis and four from catheter-related 
bloodstream infection). Patients with ECOG-PS 2 or 3 (OR 4.43; 95CI% 1.10 
- 17.85) and creatinine concentration at ASCT above 2.0 mg/dl (OR 12.53; 
95%CI 2.33 - 67.57) had a higher chance of TRM. Chronological age and 
conditioning melphalan dose were not associated with high-grade toxicity or 
TRM in multivariate analysis. PFS and OS were respectively 23.6 and 92.2 
months. CONCLUSIONS: The main factors involved in ASCT morbimortality 
were not directly related to the procedure itself, but were rather related to 
patient´s performance status and comorbidities. Despite the high TRM, post 
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ASCT PFS and OS were similar to the results in the literature. Data from the 
present study show that ASCT is a feasible therapeutic option in selected 
patients aged 60 years or over. 
 
Descriptors: Multiple myeloma; Autologous transplantation; Hematopoietic 
stem cells; Aged; Mortality; Toxicity. 
 
 
 
 
Of the 11 patients who had MRT, five died from a documented bacterial 
infection (one died from facial cellulitis and four from catheter-related 
bloodstream infection). 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 



Introdução 2 

  

 

 

1 Introdução 

 

 

O Mieloma múltiplo (MM) é uma neoplasia derivada de plasmócitos 

oligoclonais produtores de imunoglobulina, é a segunda malignidade 

hematológica mais comum, atrás somente dos linfomas não Hodgkin (1). Seu 

curso clínico é caracterizado por hipercalcemia, lesões ósseas líticas, 

anemia e insuficiência renal. Sua incidência é mais alta em negros, homens 

e em pessoas com histórico familiar de neoplasia (2). 

Desde meados dos anos 1990, um dos pilares do tratamento do MM 

no paciente jovem é o transplante autólogo de células-tronco 

hematopoiéticas (TaCTH). Estudos prospectivos já mostraram seu benefício 

em termos de sobrevida livre de progressão (SLP) (3-6) incluindo uma 

metanálise com mais de 2.400 pacientes de estudos randomizados (7). A 

superioridade do TaCTH em termos de SLP já foi comprovada, inclusive, em 

estudos randomizados, contendo regimes de tratamento com novos agentes 

(8). 

O condicionamento mais usado no TaCTH é feito com altas doses 

de melfalano em monoterapia. Já foi tentada a modificação desse esquema 

com associação de bussulfano ou irradiação corpórea total (ICT), mas não 

houve benefícios em termos de sobrevida global (SG) (9, 10). Após o TaCTH, 

podem ser administrados agentes com baixas toxicidades por longos 

períodos de tempo com o intuito de manter a remissão e aumentar o tempo 
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até a necessidade de um próximo tratamento. Hoje, um dos agentes mais 

usados como terapia de manutenção é a lenalidomida (11).  

A idade mediana do diagnóstico do MM é 66 anos, somente 2% dos 

pacientes são diagnosticados com menos de 40 anos (12). Embora o MM seja 

uma doença de idosos, o benefício do TaCTH nessa faixa etária ainda não 

está claro na literatura médica (13). 

Parte desta indefinição é consequência da heterogeneidade dos 

idosos em termos de qualidade de saúde, presença de comorbidades e 

suporte social. Além disso, a grande maioria dos estudos prospectivos 

randomizados sobre TaCTH em pacientes com MM exclui pacientes com 

mais de 65 anos. Só existem dois trabalhos prospectivos randomizados que 

avaliam o TaCTH em idosos com MM. O mais antigo deles, publicado por 

Palumbo e colaboradores em 2004, mostrou que o TaCTH com doses 

intermediárias de melfalano aumenta a SLP e SG de pacientes com MM com 

idade maior ou igual a 65 anos (14). Já Facon e colaboradores, em 2007, 

observaram resultados inversos em seu estudo, os pesquisadores 

observaram que o tratamento com esquema melfalano, talidomida e 

prednisona foi superior ao TaCTH em termos de SG (15). Há ainda um outro 

estudo prospectivo randomizado publicado pelo grupo francês Myelome-

Autogreffe que avaliou pacientes com idade entre 55 e 65 anos. Os 

pacientes foram randomizados para tratamento com vincristina, prednisona, 

melfalano e ciclofosfamida ou vincristina, doxorrubicina e metilprednisolona 

seguido de TaCTH. O estudo também não mostrou benefícios em termos de 
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SG ao grupo TaCTH, quando comparado à quimioterapia em doses 

convencionais (16). 

 

Tabela 1 -  Dados de estudos retrospectivos publicados a partir de 2005, 

que avaliaram o transplante autólogo de células-tronco 
hematopoiéticas em pacientes idosos com mieloma múltiplo e 
reportam dados de sobrevida livre de progressão e/ou sobrevida 
global 

Estudo (ano de publicação) Idade n 
Sobrevida livre de 

progressão 
mediana (meses) 

Sobrevida global 
mediana (meses) 

Jantunen (17) (2006) 1 

 

≥65 

<65 

22 

79 

21 

23 

57 

66 

Gertz (18) (2007) 1 >65 

≤64 

137 

541 

17 

17 

44 

44 

Qazilbash (19) (2007) >70 26 24 - 

Kumar (20) (2008) 1 ≥70 

≤65 

33 

60 

29 

18 

- 

53 

El Cheikh (21) (2011)  >65 

60-65 

82 

104 

- 

- 

54% (5 anos) 

57% (5 anos) 

Muta (22) (2013) 1 ≥65 

<65 

25 

6 

17 

21 

41 

73 

Merz (23) (2014)  70-75 

65-69 

60-64 

26 

93 

83 

23 

23 

27 

- 

- 

- 

Stettler (24) (2016) 1 ≥70 

66–69 

≤65 

12 

49 

237 

8 

18 

22 

- 

10 

23 

Muchtar (25) (2016) 1 >70 

≤69 

207 

1764 

33,5 

33,8 

73,2 

93,6 

Huang (26) (2017) 1 ≥65 

<65 

97 

241 

25 

24,5 

49,2 

83,8 

Marini (27) (2019) 1 >65 

≤65 

29 

103 

59 

45 

83 

59 

Antonioli (28) (2020) ≥65 83 35 - 

1 estudos compararam idosos com não idosos, só descritos nos dados da tabela as características da 
população idoso 
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Embora esses estudos prospectivos tenham mostrado resultados 

discordantes, diversos trabalhos retrospectivos (17-28), resumidos nos dados 

da (Tabela 1), mostram benefícios do TaCTH em idosos. Além dessas 

publicações, um grande estudo de registro dos Estados Unidos da América 

com 8.839 pacientes (29) e uma metanálise que incluiu seis estudos 

observacionais (30) também mostraram que pacientes idosos submetidos a 

TaCTH apresentam vantagens em termos de SLP. 

Outra questão importante que ainda está em aberto, refere-se à 

toxicidade do procedimento nos idosos. Muta e colaboradores compararam 

retrospectivamente idosos e não idosos submetidos à TaCTH e observaram 

que, exceto por diarreia e arritmias, as toxicidades não hematológicas foram 

semelhantes nos dois grupos (22). El Cheikh e colaboradores compararam os 

resultados de TaCTH em pacientes com idade entre 60 e 65 anos e maiores 

que 65 anos. As toxicidades infecciosas, não infecciosas e a necessidade de 

internação em terapia intensiva foram semelhantes nos dois grupos. Por 

outro lado, Sanchez e colaboradores avaliaram 2.209 pacientes que foram 

submetidos à TaCTH por MM, observando que os pacientes com mais de 65 

anos de idade tinham um maior tempo de internação, maior risco de 

complicações infecciosas, renais e cardiovasculares que os pacientes não 

idosos (31). 

A dose ideal do melfalano no condicionamento dos pacientes idosos 

ainda não é bem estabelecida. Muitos transplantadores usam 140 mg/m2, 

uma vez que existem evidências de que a dose de 200 mg/m2 é mais tóxica 

e pode estar associada a uma maior mortalidade. Brados e colaboradores 
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mostraram que doses mais baixas de melfalano em pacientes com idade 

igual ou maior que 70 anos foram associadas à menor toxicidade pulmonar, 

menor incidência de mucosite e menor mortalidade relacionada ao 

transplante (MRT) (32). Por outro lado, outros estudos usaram 200 mg/m2 e 

não observaram toxicidades nem mortalidades excessivas (18, 33).  

Os estudos citados anteriormente são, em grande maioria, europeus 

ou norte-americanos. Os dados de TaCTH em idosos com MM em países 

emergentes ou em desenvolvimento são muito escassos. Embora na 

América Latina a idade de diagnóstico do MM seja também acima dos 60 

anos de idade (34), não há dados sobre TaCTH nessa faixa etária no Brasil e 

em outros países sul americanos. Todaro e colaboradores descreveram os 

resultados do TaCTH em 73 pacientes com MM, com idade mediana de 55 

anos, em um centro único de São Paulo, mostrando uma sobrevida em 60 

meses de 74,6% (35). Vivas e colaboradores publicaram os resultados do 

Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, 137 

pacientes com idade mediana de 52 anos foram estudados, mostrando uma 

SG em 5 anos de 63,8% (36). No entanto, nenhum desses estudos avaliou 

exclusivamente pacientes com idade maior ou igual a 60 anos. 

Desse modo, pelo que foi exposto anteriormente, julgamos que 

faltam evidências sólidas em relação ao benefícios e às toxicidades do 

TaCTH em pacientes com idade maior ou igual a 60 anos portadores de MM 

no Brasil no Sistema Único de Saúde (SUS).  

O protocolo de tratamento de MM do SUS, até muito recentemente, 

foi a base de agentes alquilantes, corticoide e talidomida. A partir de 
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setembro de 2020, o inibidor de proteossomo bortezomibe foi incluído no 

arsenal terapêutico para o combate à doença (37). Medicamentos mais novos 

como lenalidomida e carfizomibe ainda não estão disponíveis. Hoje, o SUS 

permite o uso tanto do transplante alogênico de células-tronco 

hematopoiéticas como o TaCTH em pacientes com idade menor ou igual a 

75 anos (38, 39). 

Nossa proposta consiste em avaliar pacientes com diagnóstico de 

MM com 60 anos ou mais submetidos a TaCTH, como consolidação focando 

sobretudo nas toxicidades do tratamento. 

Em nosso serviço, os pacientes recebidos para TaCTH realizaram o 

tratamento de MM em serviços públicos e, por isso, não tiveram acesso ao 

arsenal terapêutico mais novo e eficiente no combate ao MM. Desse modo, 

espera-se que esses pacientes sejam mais frágeis e apresentem maior 

volume de doença quando comparados a uma população de mesma idade 

tratada em países desenvolvidos ou em serviços particulares. Assim, é 

razoável supor que a mortalidade e as taxas de complicação do TaCTH no 

Hospital das Clínicas sejam mais elevadas. Desse modo, faz-se necessário 

conhecer nossa população para entender suas características. Um melhor 

entendimento do TaCTH nesses pacientes ajudará a otimizar diretrizes de 

tratamento, a planejar melhor alocação de recursos no manejo dessa 

neoplasia e a identificar o paciente que mais se beneficiará do procedimento.  
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2 Revisão da literatura 

 

 

2.1 Histórico do mieloma múltiplo  

 

O primeiro caso bem descrito de MM foi feito por Samuel Solly. Em 

seu relato, Sarah Newbury (Figura 1) de 39 anos apresentou, em maio de 

1840, dores lombares e uma sensação de mal estar em sua perna direita, 

um ano e meio depois ela evoluiu com piora progressiva da dor e fraqueza 

até que, em abril de 1842, tornou-se completamente acamada. É descrito, 

inclusive, desenvolvimento de fraturas nos fêmures, quando ela foi 

carregada da sala para o quarto por seu marido em uma ocasião. Sua 

doença progrediu e, em 1844, ela foi hospitalizada no hospital São Thomas 

onde morreu 5 dias após a admissão por um quadro de provável asfixia. O 

exame post-mortem revelou que uma substância vinhosa tinha substituído o 

fêmur e uma grande parte do esterno (40). Embora o relato tenha sido em 

1844, o termo mieloma múltiplo só foi usado pela primeira vez por Rustizky 

em 1873, quando descreveu os achados de oito tumores de aspecto 

semelhante ao do relato de Samuel Solly em uma autópsia (41). 
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FONTE: Solly S. Remarks on the pathology of mollities ossium; with cases. Med Chir Trans. 
1844;27:435-498.8.  
 

Figura 1 -  Sara Newburry 

 

Em 1845, William MacIntyre, Henry Bence Jones e John Dalrymple 

avaliaram, no hospital São Thomas, um jovem comerciante de 45 anos 

chamado Thomas Alexander McBean que apresentava fadiga e desconforto 

ósseo inespecífico. MacIntyre e Bence Jones observaram que a urina do 

paciente apresentava uma precipitação escurecida, quando era adicionado 

ácido nítrico. Esse precipitado ao ser aquecido em água quente solubilizava-
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se e novamente precipitava-se quando a água era resfriada. Jones 

descreveu essa substância como óxido de albumina e, em 1847, esses 

achados foram publicados na revista Lancet (42). Pouco tempo após essa 

descrição, o Sr. McBean infelizmente faleceu, a causa de morte foi descrita 

como "atrofia pela albuminúria”, o termo genérico usado naquele tempo para 

proteinúria. Em 1880 Fleishcer usou o termo "proteinúria de Bence-Jones” 

pela primeira vez, em homenagem aos achados da descrição de Jones (43). 

Em 1898, Weber postulou que o local de produção da proteína de Bence-

Jones seria a medula óssea, em 1917, Jacobs descreveu que a proteína de 

Bence-Jones era derivada de células anormais da medula óssea. 

Em 1875, o termo plasmócito foi usado pela primeira por Heinrich 

Wilhelm Gottfried von Waldeyer-Hartz, no entanto, o que parece que ele 

estava observando era na verdade um mastócito e não uma célula produtora 

de imunoglobulina (44). O primeiro autor que descreveu corretamente a célula 

foi Santiago Ramón y Cajal, em 1890, no estudo de condilomas sifilíticos (45). 

Um importante marco na história do MM foi o desenvolvimento da 

eletroforese de proteínas em 1937 por Tiselius (46), a técnica só foi usada no 

MM pela primeira vez em 1939 (47). Em 1953, Grabar e Williams descreveram 

a imunoeletroforese (48) e, em 1964, Wilson descreveu a imunofixação (49) 

facilitando ainda mais a avaliação laboratorial do MM. 

Em 1955, Korngold e Lipari identificaram duas classes diferentes de 

proteinúria de Bence-Jones, demostraram que o antissoro contra a proteína 

de Bence-Jones reagia também contra a proteína do MM. Em homenagem a 
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eles, as classes de proteínas de Bence-Jones foram chamadas de kappa e 

lambda (50). 

Um conceito muito importante na evolução dos pacientes com MM 

foi o conceito de gamopatia monoclonal versus policlonal, conceito este 

introduzido pela primeira vez por Jan Gosta Waldenstrom em 1960. 

Waldenstrom observou que pacientes com gamopatia monoclonal 

apresentavam um pico com base estreita na eletroforese de proteínas, 

enquanto aqueles com gamopatia policlonal tinham a base muito mais larga 

(51). 

O tratamento de MM evoluiu muito, desde os tempos de Sarah 

Newbury, no século XIX, que foi tratada com casca de laranja, ruibarbo, 

araruta e quinino. Em 1947 Nils Alwall utilizou uretano em dois pacientes 

com MM que apresentaram melhora das concentrações de hemoglobina e 

melhora da proteinúria (52). Esse tratamento só foi abandonado, em 1966, 

quando um estudo prospectivo randomizado publicado na Blood não 

mostrou diferença em termos de resposta objetiva e sobrevida global (53). Os 

agentes alquilantes começaram a ser usados em 1958, Blokhin e 

colaboradores publicaram uma série de seis casos em que três deles 

beneficiaram-se do uso de melfalano em monoterapia (54). A terapia 

combinada começou a ser usada em 1972, nesse primeiro esquema de 

tratamento, as drogas usadas foram melfalano, carmustina e ciclofosfamida 

(55). 

A descoberta do papel do corticoide no tratamento do MM foi na 

década de 1960, em um estudo randomizado placebo controlado foi 
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documentado, como resposta objetiva com prednisona em monoterapia, 

porém sem melhora de SG (56). 

Por quase 30 anos, agentes alquilantes e corticoide foram as únicas 

drogas disponíveis no tratamento do MM até que, em 1999, Singhal e 

colaboradores publicaram um estudo piloto, utilizando talidomida em 

pacientes previamente expostos a melfalano com prednisona, obtendo uma 

resposta de 32% (57). Desde então, diversas drogas como inibidores de 

proteossomo e anticorpos monoclonais foram desenvolvidas e aprovadas 

para o tratamento do MM, embora a qualidade do tratamento tenha 

melhorado muito nos últimos 20 anos, ainda estamos longe da cura. 

 

2.2 A fisiopatologia do mieloma múltiplo 

 

2.2.1 Origem e patogênese molecular 

 

Acredita-se que o MM origina-se de células pós-centro germinativo 

que apresentam, do ponto de vista morfológico e imunofenotípico, 

características semelhantes a plasmócitos normais (58). O imunofenótipo de 

superfície dos plasmócitos normais da medula óssea é CD38+ CD138+ 

CD19+CD45+CD56−, já os das células do MM é CD38+CD138+, 90% são 

CD19−, 99% são CD45− e 70% são CD56+ (59). Não se sabe a razão para 

essa diferença, é possível que exista uma pequena população de 

plasmócitos normais com fenótipo de MM ou é possível que tenhamos uma 
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mudança do imunofenótipo normal no processo de transformação 

neoplásica. 

Diferente de grande parte de outros tumores hematológicos, o MM 

tem uma fase pré maligna chamada gamopatia monoclonal de significado 

indeterminado (GMSI), muito prevalente, que está presente em cerca de 4% 

da população com idade maior ou igual a 50 anos (60), acredita-se que a 

GMSI preceda quase todos os casos de mieloma múltiplo. No entanto, por 

razões desconhecidas somente 0,5% a 3,0% dos pacientes com GMSI 

progridem para MM a cada ano (61). 

Assim como em outros tumores de células B, translocações 

envolvendo os genes de cadeia pesada da imunoglobulina (14q32), cadeia 

lambda (22q11) e cadeia kappa (2p12), são comuns em plasmócitos 

pacientes de pacientes com MM e GMSI. Como não há recombinação de 

genética nem hipermutação somática em plasmócitos supomos que esse 

processo de mutação ocorra enquanto as células neoplásicas ainda são 

células B, passando pelo centro germinativo (62). Com essas mutações, 

podem ocorrer translocações e muitos oncogenes são potencializados, 

dando origem à desregulação da expressão de seus RNA mensageiros. 

Duas dessas translocações que aumentam a expressão de ciclinas, 

t(11;14)(q13;q32) (63) e t(6;14)(p21;q32) (64) estão presentes em 15% e 5% 

dos casos de mieloma respectivamente. As translocações t(14;16)(q32;q23) 

e t(14;20)(q32;q11) desregulam os fatores de transcrição C-MAF e MAFB 

respectivamente (65), que aumentam a expressão de muitos genes incluindo 

a ciclina D2 e moléculas de adesão, aumentando a capacidade do 
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plasmócito paciente interagir com o microambiente medular (66). A 

translocação t(4;14)(p16.3;q32), presente em 15% dos casos de MM, 

desregula a expressão do multiple myeloma set domain, o MMSET, um fator 

de remodelador de cromatina (67). 

Do ponto de vista cromossômico, o MM divide-se em dois padrões 

patológicos; aproximadamente, metade dos pacientes possui tumores 

hiperdiplóides, com 48 a 75 cromossomos, normalmente com duas ou mais 

cópias de três ou mais cromossomos específicos (3, 5, 7, 9, 11, 15, 19 ou 

21). Já a outra metade tem tumores não hiperdiploides com menos de 48 ou 

mais de 75 cromossomos (68). O mecanismo por trás dessa divisão 

dicotômica não é conhecido, porém sabe-se que esse padrão é mantido 

mesmo com a progressão da doença (69) e que os pacientes com padrão 

hiperdiploide têm um prognóstico melhor (70). A translocação envolvendo o 

gene da cadeia pesada da imunoglobulina, evento raro em tumores 

hiperdiploides, é vista em 70% dos mielomas não hiperdiplóides (71). Os 

dados da (Tabela 2) resumem as principais translocações e os genes 

alterados no MM. 

Deleções que incluem o locus do TP53 ocorrem em cerca de 10% 

dos pacientes ao diagnóstico e têm prevalência mais alta em pacientes com 

estágio clínico mais avançado (72). Em situação fisiológica, o TP53, uma vez 

ativado por uma lesão no DNA, induz parada do ciclo de divisão celular ou 

apoptose, dependendo do contexto celular (73). Não está ainda claro se o pior 

prognóstico associado à deleção monoalélica do 17p está associado a 

haploinsuficiência ou predisposição a uma inativação completa do gene. 
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Muitos eventos oncogênicos levam a uma diminuição da expressão de 

TP53, não só a deleção do 17p ou mutação do gene, já foi descrito que 

alguns microRNAs (miR192, miR199 e miR215) são associados com 

aumento da expressão de MDM2, um inibidor do TP53 (74). 

Outra alteração molecular importante é a deleção do cromossomo 

13. Esta anormalidade pode ser tanto um evento precoce, na fase da GMSI, 

como um evento tardio que só vai se manifestar em uma fase de progressão 

da doença (75). O mecanismo fisiopatológico não é conhecido, mas postula-

se que possa estar relacionado à haploinsuficiência do gene RB1, cuja 

função é controlar a entrada da célula em ciclo celular (76). 

O ganho do cromossomo 1q, que está associado a um pior 

prognóstico, é uma alteração molecular comum, estando presente em cerca 

de 20% a 50% dos pacientes ao diagnóstico (77). A frequência dessa 

anormalidade é maior em doença recaída em relação ao MM assintomático 

(78). Os mecanismos biológicos por trás disso não são conhecidos. 

Por fim, cabe lembrar a importância da via do fator nuclear kappa B, 

chamada também de NF-κB. Sua desregulação, derivada de citocinas do 

microambiente tumoral, promove proliferação e aumento de sobrevida dos 

plasmócitos clonais e aumenta a resistência a drogas usadas no tratamento (79). 
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Tabela 2 - Principais alterações genéticas do MM 
Tabela 2- P rincipais  alterações  genéticas  do MM 

Anormalidade genética Gene alterado 

t(11;14)(q13;q32) ciclina D1 

t(4;14)(p16;q32) MMSET 

t(14;16)(q32;q23) MAF 

t(6;14)(p21;q32) ciclina D3 

t(14;20)(q32;q11) MAFB 

Hiperdiploidia Desregulação de diversos genes 

ABREVIATURA: MMSET - multiple myeloma set domain 

 

2.2.2 Doença óssea 

 

Nenhum outro sintoma de MM é tão marcante e clássico, como a 

lesão óssea. Dor, fraturas e imobilidade são estigmas cruéis dessa faceta da 

doença, conhecida desde o primeiro relato de caso em 1844 (40). Cerca de 

90% dos pacientes com MM apresentarão acometimento ósseo e 60%, 

fraturas ao longo da evolução da doença (80). Pacientes com MM e doença 

óssea precisam não só de tratamento para a doença de base, mas também 

controle de dor, reabilitação, radioterapia e intervenções cirúrgicas (81) , 

aumentando o custo dos tratamentos da doença (82, 83). 

Diferente de outras doenças metastáticas ósseas o acometimento 

de MM é único, caracterizado por lesões puramente líticas. No MM, temos 

ausência de formação óssea, uma diminuição completa ou quase completa 

da atividade dos osteoblastos, enquanto em outros tumores, como por 

exemplo, de mama e próstata, temos aumento de atividade osteoclástica, 

mas também osteoblástica (84). 
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O aumento da atividade de osteoclastos é um elemento 

fundamental na doença óssea do MM. Uma importante via celular de 

ativação e maturação do osteoclasto é a do RANK. Os ligantes do RANK, 

expressos por osteoblastos e osteócitos, quando ligados ao receptor RANK 

nos osteoclastos promovem aumento da osteoclastogênese (85). Interações 

do microambiente medular com os plasmócitos, hipercalcemia, paratormônio 

e vitamina D estimulam as células do estroma e os osteoblastos a aumentar 

a produção de ligantes de RANK (86). Pacientes com GMSI já possuem 

alterações da via do RANK em relação a controles saudáveis, porém essas 

alterações são ainda mais pronunciadas em pacientes com MM (87). Estudos 

de imuno-histoquímica em biopsia de medula óssea mostram uma elevada 

expressão de ligantes de RANK em pacientes com MM, padrão não 

observado em outras neoplasias de células B (88).  

Outros fatores que também atuam no aumento da atividade 

osteoclástica pela estimulação direta, pelos plasmócitos clonais ou indireta, 

pelas células do estroma medular são: macrófago proteína inflamatória 1 

alfa, interleucinas, fator derivado do estroma 1 (89), anexina A2, tirosina 

kinase de Bruton, entre outras (90). 

A redução da formação óssea, por meio da diminuição da atividade 

dos osteoblastos também exerce um papel importante na doença óssea do 

MM. Pacientes que apresentavam GMSI e progridem para MM sintomático, 

mas mantêm uma função osteoblástica adequada, apresentam pouco ou 

nenhum sinal de doença óssea sintomática (91).  
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Dentre os principais mecanismos relacionados à disfunção de 

osteoblastos, podemos citar a via de sinalização Wingless, envolvida no 

remodelamento ósseo (92). Estudos mostram que sua ativação causa 

aumento da atividade osteoclástica e inibição de formação óssea (Figura 2) 

(93). Duas proteínas principais participam dessa via: Dickkopf-1: bloqueia a 

diferenciação do osteoblasto e proteína 2 relacionada secretada com frizz: 

inibe a ligação do Wingless a seu receptor de membrana, diminuíndo a 

atividade osteoblástica. 
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FONTE: Adaptado de Hameed A, Brady JJ, Dowling P, Clynes M, O'gorman P. Bone disease in 
multiple myeloma: pathophysiology and management. Cancer Growth Metastasis. 2014;7:33-42. 

ABREVIATURAS: OPG - osteoprotegerina; DKK-1- Dickkopf-1; WNT - Wingless; TNF-α -Fatores de 
Necrose Tumoral Alfa 

 

Figura 2 -  Via de sinalização do WNT - A via de sinalização WNT estimula 

diferenciação de células mesenquimais em osteoblastos, bloqueio dessa via 
através do dKK-1 inibe a formação de osteoblastos. A via WNT aumenta a 
produção de ligantes de RANK pelos pré-osteoblastos resultando no 
aumento de atividade de osteoclastos. A ativação da via do WNT aumenta 
também a produção de osteoprotegerina pelos osteoblastos maduros que 
diminui a produção de ligantes de RANK, diminuindo assim a atividade 
osteoclástica 
 

O manejo da doença no MM é delicado e, normalmente, envolve 

abordagem multiprofissional. Do ponto de vista medicamentoso, algumas 

drogas têm papel fundamental no manejo dessa complicação. O bifosfonato, 

usado inicialmente no MM, em 1996 (94), mudou o tratamento da doença 

óssea; com ele, observamos uma redução de 50% no número de fraturas 

em pacientes com MM. Antes de seu uso, não havia tratamento 
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medicamentoso específico para o acometimento ósseo e o que era esperado 

é que, com a quimioterapia, o processo de lesão se interrompesse, o que 

evitaria a evolução para fraturas. O principal mecanismo de ação dos 

bifosfonatos é inibir a maturação e formação de osteoclastos e reduzir a 

aderência deles ao osso por inibição da enzima farnesil pirofosfato sintase 

(95). Outro agente que vem sendo utilizado e estudado mais recentemente é 

o Denosumab, um anticorpo humanizado que inibe a união dos ligantes do 

RANK com seus receptores na superfície dos osteoclastos (96). Em um 

estudo fase III publicado em 2018, o denosumab não foi inferior ao ácido 

zolendrônico no controle da doença óssea em pacientes com MM (97). 

 

2.2.3 Doença renal 

 

A lesão renal é um problema comum no MM, ocorrendo em 20% a 

40% dos pacientes ao diagnóstico (98) a depender da definição que se use 

para insuficiência renal. Há diversas causas de nefropatia no MM, desde o 

uso de contraste endovenoso passando por desidratação e hipercalcemia 

até efeitos nefrotóxicos diretos de drogas usadas no tratamento, no entanto 

a forma mais comum e clássica de lesão renal do MM é a nefropatia por 

cilindros, também chamada de rim do mieloma. 

Em situação fisiológica, as cadeias leves das imunoglobulinas são 

livremente filtradas no glomérulo, quando atingem o túbulo proximal são 

endocitadas pelos receptores cubilina/megalina das células tubulares (99). 

Por conta da gamopatia monoclonal, que ocorre com o MM, temos produção 
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de um excesso de cadeias leves excedendo a capacidade de absorção dos 

receptores cubilina/megalina, levando a um aumento da concentração 

dessas cadeias no fluido tubular. Esse excesso de cadeia leve liga-se na 

proteína de Tamm-Horsfall, formando agregados que podem levar a 

obstruções no néfron distal (100). A obstrução aumenta a pressão intraluminal 

no glomérulo, reduz a taxa de ultrafiltração do néfron, diminui o fluxo de 

sangue intersticial e compromete a função renal. Isso gera um ciclo vicioso; 

quanto menor a taxa de ultrafiltração menor será a excreção de cadeias 

leves, quanto menor a excreção de cadeia leves maior será a lesão renal. A 

este processo damos o nome de nefropatia por cilindros. 

O autor desta dissertação e muitos outros profissionais que 

assistem pacientes com MM já notaram que o grau de lesão renal é muito 

variável nos pacientes. Há pacientes com plasmocitose e proteinúria maciça 

que não apresentam lesão renal e pacientes em que a lesão renal 

manifesta-se antes mesmo de que outras características clínicas do MM 

possam ser identificadas. Existem algumas explicações fisiopatológicas para 

esse fenômeno. Já foi descrito que, quando a cadeia leve de um 

determinado paciente for nefrotóxica, a manifestação da lesão renal ocorre 

precocemente (101, 102). A região que codifica aminoácidos responsáveis pela 

diversidade da imunoglobulina é chamada de região hipervariável. Estudos 

mostram que essa região interage com a proteína Tamm-Horsfall (103). É 

possível que algumas cadeias de imunoglobulina tenham menor ou maior 

afinidade com a proteína de Tamm-Horsfall, dependendo da sequência de 

animoácidos de sua região hipervariável. Além disso, a nefrotoxicidade das 
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cadeias kappa e lambda não é a mesma. Embora tanto kappa como lambda 

possam ser nefrotóxicas, já foi demonstrado que lambda está mais 

relacionado a formação de proteína amilóide (104) e kappa é mais relacionada 

à síndrome de Fanconi (105). 

Outro mecanismo de lesão renal por mieloma que deve ser 

comentando é a toxicidade direta pelas proteínas de cadeia leve. Quando 

ocorre sua endocitose no néfron proximal pelo já mencionado receptor 

cubilina/megalina desencadeia-se um processo inflamatório com produção 

de citocinas, como interleucina 6, 8 e TNF-α (106). Estas citocinas induzem a 

produção de metaloproteinases, dando origem á fibrose e perda de função 

renal (107). Outra causa importante, a hipercalcemia, consequência de lesão 

óssea, que pode interferir na função renal ao causar vasoconstrição da 

vasculatura renal, diabetes insípido nefrogênico com desidratação e 

hipovolemia, o que levará a uma concentração da urina, aumentando ainda 

mais a nefropatia por cilindros (108). 

A normalização da função renal não só facilita o manejo da doença, 

mas também melhora a qualidade de vida e aumenta a sobrevida no MM. A 

partir da década de 1980, com a introdução dos tratamentos com altas 

doses de corticóide as respostas renais tornaram-se mais frequentes e 

expressivas .Kastritis e colaboradores mostram, em um estudo unicêntrico, 

uma resposta renal de 73% em 1,9 meses de tratamento com esquemas, 

contendo dexametasona em altas doses (109). Atualmente o inibidor de 

proteossomo é a principais droga no manejo do paciente com lesão renal, 

levando a uma rápida resposta logo nos primeiros ciclos de tratamento (110). 
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2.2.4 A anemia 

 

A anemia, é a característica clínica mais comum do mieloma, ocorre 

em 73% dos pacientes ao diagnóstico da doença (12). Embora seja 

comumente normocítica e normocrômica, pode manifestar-se algumas vezes 

com macrocitose (111). Laboratorialmente, o paciente anêmico manifesta-se 

com ferritina sérica elevada e com ferro sérico baixo. Na avaliação medular, 

há aumento da hemossiderina nos macrófagos em um padrão muito 

semelhante a quadros inflamatórios (112). 

A patogênese da anemia no MM é complexa e multifatorial, vai 

muito mais além do simples conceito de deslocamento do sistema eritroide 

pelos plasmócitos clonais. A principal causa de anemia no MM é a indução 

de apoptose dos precursores eritróides pelos plasmócitos através das vias 

FAS/FAS-ligante e TRAIL. Essa citotoxiciade é, inclusive, mais importante 

em pacientes com carga mais alta de doença, eritrócitos de pacientes com 

GMSI ou MM assintomático são pouco afetados (113). 

Além do mecanismo imune celular, pode haver também um 

mecanismo humoral, a anemia no MM pode ser causada ou complicada por 

hemolíse autoimune. Em um estudo prospectivo, foi observado que 10% dos 

pacientes com anemia profunda associado ao MM apresentavam sinais 

laboratoriais de hemólise com presença de autoanticorpos (114). 

A hepcidina, uma proteína codificada pelo gene HAMP, é um agente 

regulador da entrada do ferro na circulação. Um aumento da expressão de 

hepcidina, diminui a expressão do transportador de ferro na membrana 
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basolateral dos enterócitos, diminuindo assim a absorção de ferro (115). Já foi 

demonstrado que o aumento da expressão de hepcidina pode levar a 

anemia no MM (116). Além disso, a interleucina 6, a principal citocina 

reguladora da hepcidina, está aumentada em pacientes com MM (117). Mei e 

colaboradores mostraram que, em pacientes com MM, a expressão de 

interleucina 6 e a expressão de RNA mensageiro de hepcidina estão 

aumentados em comparação a controles normais. O estudo mostrou ainda 

que níveis de hepcidina voltaram ao normal nos paciente que apresentaram 

resposta com tratamento à base de bortezomibe (118). 

No MM, há aumento da expressão de diversas citocinas 

inflamatórias que são produzidas não só pelos plasmócitos clonais, mas 

também pelo microambiente tumoral (119). As principais são: interleucina 1, 

fator de necrose tumoral alfa, interferon gama e a já mencionada interleucina 

6. O aumento das citocinas pode inibir a eritropoiese, diminuir a 

biodisponibilidade de ferro e aumentar a degradação de hemácias levando à 

anemia. Esse mecanismo fisiopatológico é chamado de anemia de doença 

crônica (120). 

A eritropoetina, uma glicoproteína produzida no rim, estimula a 

eritropoese medular. No MM, temos deficiência absoluta e relativa de 

eritropoetina. A insuficiência renal crônica, presente em cerca de 20% a 40% 

dos pacientes com MM (98) explica parte dessa deficiência. Além disso, já foi 

demonstrado que não só o aumento da viscosidade sanguínea (121), mas 

também o aumento de expressão das citocinas inflamatórias (122) podem 

também diminuir a produção de eritropoetina. Miller e colaboradores já 
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demostraram que pacientes com câncer e anemia, embora apresentem um 

aumento de produção de eritropoetina em relação a controles, apresentam 

níveis mais baixos do que seria esperado para seu grau de anemia quando 

comparados a pacientes com anemias de outras etiologias (123). 

Muitos pacientes com MM são desnutridos e caquéticos, 

deficiências nutricionais de ácido fólico ou vitaminas podem contribuir para 

os mecanismos de anemia. Inapetência pela inflamação, náusea secundária 

à quimioterapia e síndromes desabsortivas por amiloidose intestinal são 

algumas dessas causas. Os pacientes ainda podem ter carência de ferro por 

perda sanguínea: precisam coletar muitos exames laboratoriais, realizar 

muitos procedimentos, como diálise e cirurgias e apresentam defeitos de 

hemostasia, induzidos pela hiperviscosidade ou plaquetopenia. König e 

colaboradores observaram que 32% dos pacientes de uma coorte de 132 

pacientes com MM apresentam sinais de deficiência de ferro, definida como 

saturação de transferrina menor que 20% (124). 

De modo geral, a anemia no MM melhora com tratamento 

quimioterápico, mas, muitas vezes, em casos sintomáticos graves ou 

situações em que o paciente não pode receber quimioterapia, é preciso 

tratar especificamente a anemia. A maneira mais direta e rápida de fazer 

isso é com transfusão de concentrados de hemácias. Embora a transfusão 

consiga resolver rapidamente os sintomas e tirar o paciente de uma 

condição de emergência, pode haver complicações. Pacientes transfundidos 

apresentam risco de hipervolemia, aloimunização, doença do enxerto contra 

o hospedeiro entre outras reações (125). Transfusões em paciente com MM 
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podem teoricamente desencadear sintomas de hiperviscosidade pela adição 

de células vermelhas na circulação sanguínea (126). Uma alternativa 

interessante para tratamento da anemia é o uso de agentes estimulantes da 

eritropoiese, seu uso melhora a qualidade de vida e diminui a necessidade 

transfusional em pacientes com câncer, incluíndo MM (127). Um estudo 

randomizado, placebo controlado, mostrou que o uso de eritropoentina 

exógena no MM foi associado a uma menor necessidade transfusional e 

aumento de concentração média de hemoglobina (128). 

 

2.3  Transplante de células-tronco hematopoiéticas no 

manejo do mieloma múltiplo  

 

2.3.1 Histórico da terapia de células-tronco no Mieloma Múltiplo 

 

O primeiro artigo de pacientes que realizaram transplante de 

células-tronco foi publicado em 12 de setembro de 1957. Edward Donnall 

Thomas e colaboradores trataram seis pacientes com ICT ou quimioterapia 

em altas doses, seguida de infusão de células-tronco de fonte de medula 

óssea. Um desses seis pacientes tinha MM, era um homem de 63 anos de 

idade com dor óssea e múltiplas fraturas que não apresentou resposta com 

tratamento à base de altas doses de corticoide e uretano. Ele foi submetido 

a condicionamento com ICT e recebeu células-tronco de um doador, cuja 

tipagem sanguínea era O (a do paciente era A). As dores do paciente 

praticamente desapareceram após a radioterapia; no entanto, ele 
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apresentou piora clínica rápida, após a infusão das células-tronco evoluindo 

a óbito no D+47 do transplante, o exame post-mortem mostrou 

disseminação difusa de plasmócitos (129).  

 

 

FONTE: The New York Times 
https://www.nytimes.com/2012/10/22/science/e-donnall-thomas-furthered-bone-marrow-
transplants-dies.html 

 

Figura 3 -  Dr. Donnall Thomas em seu laboratório 

 

Em 1963, Dr. Thomas mudou-se para Seattle, onde otimizou suas 

técnicas de transplante, o que fez com que recebesse o prêmio Nobel em 

1990. O primeiro relato de transplante de células-tronco singênico foi de 

1982. Um paciente de 50 anos recebeu um tratamento de indução com 

melfalano associado à prednisona e realizou condicionamento com 
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ciclofosfamida e ICT e resgate de células-tronco de seu irmão gêmeo. Ele 

permaneceu em resposta parcial muito boa (RPMB) por 17 meses após o 

transplante de células-tronco (130). 

A história do TaCTH para MM começou em 1983 no Reino Unido 

quando Timothy McElwain e Ray Powles pela primeira vez introduziram o 

conceito de quimioterapia de alta doses seguido de resgate com células-

tronco. No relato, os pesquisadores descreveram um paciente com MM que 

recebeu melfalano em dose 140 mg/m2 com suporte de antibióticos e 

plaquetas com controle de doença. Ele recaiu 16 meses após esse 

tratamento inicial foi novamente exposto a um mesmo esquema de 

melfalano 140 mg/m2, porém, dessa vez, com resgate de células-tronco, 

coletado de sua medula óssea, quando estava em remissão. Por conta do 

resgate de células-tronco, a toxicidade desse segundo tratamento foi menor 

e a recuperação hematológica foi mais rápida (131). Pelos bons resultados 

desse relato inicial, o mesmo grupo utilizou o conceito de quimioterapia, em 

altas doses em um número maior de pacientes, obtendo boas respostas, 

porém às custas de uma alta taxa de toxicidade hematológica (132). Essa alta 

toxicidade levou Bart Barlogie a popularizar o conceito de quimioterapia 

seguido de resgate de células-tronco. Em um dos trabalho iniciais de 1987, 

Barlogie e colaboradores utilizaram condicionamento com ICT e melfalano 

seguido de resgate de células-tronco autólogas em sete pacientes, obtendo 

uma redução do volume tumoral maior que 90% em seis desses pacientes 

com toxicidades aceitáveis (133). 
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Nos anos de 1990 as células-tronco periféricas começaram a ser 

utilizadas como fonte preferencial de células-tronco. Estudos dessa década 

mostram a superioridade dessa fonte, por conta de permitir enxertia mais 

rápida (134) e haver menor contaminação com plasmócitos clonais (135) 

quando comparada à medula óssea. 

Em 1997, Barlogie introduziu o duplo transplante, como 

consolidação, após a primeira linha de tratamento. O tratamento proposto 

pelo grupo chamado de “Total Therapy” incluia poliquimioterapia com drogas 

de resistência não cruzada como indução, duplo transplante com melfalano 

200 mg/m2 como tratamento de consolidação e manutenção com interferon 

(136). Nos anos de 1990 tivemos também o início de uma era com diversos 

estudos prospectivos randomizados, usando o TaCTH que foi comparado a 

várias combinações de quimioterapia, que incluiu drogas como 

doxorrubicina, vincristina, melfalano, ciclofosfamida e prednisona. Attal e 

colaboradores publicaram o primeiro desses estudos, no trabalho, 200 

pacientes virgens de tratamento, após receberem quimioterapia de indução 

por 4 a 6 ciclos, foram randomizados para continuar a quimioterapia 

convencional por um total de 18 ciclos ou receber TaCTH, o regime de 

condicionamento consistia em melfalano 140 mg/m2 e ICT com 8Gy. Os 

pacientes do grupo TaCTH tiveram uma sobrevida livre de eventos (SLE) e 

uma SG em 5 anos maior que os pacientes que receberam quimioterapia 

convencional: 28% vs. 10% (p=0,01) e 52% vs. 10% (p=0,03) 

respectivamente (3). Estudos subsequentes confirmaram o benefício do 

TaCTH, incluindo uma metánalise de estudos randomizados com mais de 
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mais de 2.400 pacientes e mostrou superioridade do TaCTH em relação à 

quimioterapia convencional com benefícios de sobrevida livre de progressão 

de doença 0,75 (intervalo de confiança de 95% [IC95%] 0,59 - 0,96), porém 

sem benefício de SG 0,92 (IC95% 0,74 - 1,13) (7). O benefício do TaCTH 

existe inclusive no contexto de novas drogas; Palumbo e colaboradores 

realizaram, em 2014, um estudo randomizado fase III em que 273 pacientes 

com 65 anos ou menos foram randomizados para TaCTH com melfalano ou 

consolidação com esquema melfalano, prednisona e lenalidomina. Tanto a 

SLP com a SG foram maiores no grupo de TaCTH (mediana de SLP: 43 

meses vs. 24 meses p<0,001; SG: em 4 anos 81,6% vs. 65,3% p=0,02) (8). 

 

2.3.2 Regimes de condicionamentos 

 

Na maioria dos centros, o regime de condicionamento utilizado no 

TaCTH para pacientes com MM é a base de melfalano em altas doses. 

Alguns estudos tentaram modificar esse esquema, associando bussulfano. 

Lahuerta e colaboradores compararam o regime de melfalano 200 mg/m2 

com melfalano 140 mg/m2 e bussulfano oral 12 mg/kg. O regime combinado 

resultou em maior MRT (8,4% vs. 3,5%; p=0,002) em decorrência de maior 

incidência de doença veno-oclusiva. A SG foi semelhante em ambos os 

grupos (137). Blanes e colaboradores tentaram a associação de bussulfano 

endovenoso 9,6 mg/kg a melfalano 140 mg/m2 e também não observaram 

benefício desse regime em relação ao melfalano 200 mg/m2 (138). Um estudo 

randomizado fase III publicado, em 2019, randomizou 202 pacientes com 
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diagnóstico de MM para TaCTH com condicionamento com melfalano 200 

mg/m2 ou melfalano 140 mg/m2 e bussulfano com dose ajustada por 

farmacocinética com o objetivo de atingir uma área sob a curva diária de 

5.000 mmol-minuto. Os autores observaram, que embora a mediana de SLP 

tenha sido maior no grupo que usou bussulfano (64,7 meses vs. 43,5 meses; 

p=0,022), a SG foi semelhante. Não houve mortes relacionadas ao 

tratamento em nenhum dos dois grupos, porém a incidência de mucosite 

grave foi muito maior no grupo que usou bussulfano (10). 

Doses de melfalano acima de 200 mg/m2 já foram estudadas em 

condicionamento para MM. Em 1999, Moreau e colaboradores publicaram 

um estudo com 27 pacientes que mostrou eficácia de um regime com dose 

de 220 mg/m2 em pacientes refratários ou recidivados (139). Doses ainda 

mais altas de melfalano, já foram utilizadas associadas a citoprotetores. 

Bensinger e colaboradores randomizaram pacientes para doses de 200 

mg/m2 ou 280 mg/m2 associados a aminofostina observando que pacientes 

que receberam doses mais alta apresentavam melhores taxas de resposta 

com toxicidades semelhantes (140). 

A associação de melfalano com bortezomibe foi avaliada em um 

estudo fase III randomizado francês. Os autores randomizaram 300 

pacientes para TaCTH com condicionamento melfalano 200 mg/m2 

associado ou não a bortezomibe. As taxas de resposta completa, SG e SLP 

foram semelhantes nos dois grupos (141).  

Temos ainda estudos que avaliam a adição de bendamustina ao 

melfano. Martino e colaboradores publicaram um estudo prospectivo fase II 
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de braço único em que 32 pacientes receberam um primeiro TaCTH com 

condicionamento melfalano 200 mg/m2, os pacientes que apresentavam 

resposta foram submetidos a um segundo TaCTH, 3 a 6 meses depois, com 

condicionamento melfalano 140 mg/m2 associado à bendamustina 200 

mg/m2 . Em 2 anos, os SLP e SG foram 79% (95%IC: 60-98) e 97% (95%IC: 

91-100), respectivamente (142). Não há estudos randomizados com esse 

esquema de condicionamento. 

Observamos, assim, que ainda hoje não existem evidências sólidas 

que mostrem que outros regimes de condicionamento sejam superiores à 

monoterapia com melfalano em altas doses. 

 

2.3.3 O papel do duplo transplante de células-tronco hematopoiéticas 

autólogas 

 

Desde o primeiro estudo prospectivo randomizado, utilizando 

TaCTH para tratamento de MM publicado por Attal em 1996 (3), muito tem 

sido feito no sentido de otimizar o procedimento para conseguirmos 

maneiras mais eficientes de controlar a neoplasia. O uso sequencial de dois 

TaCTH, chamados também de TaCTH tandem, surgiu como uma dessas 

alternativas e vêm sendo estudado há, aproximadamente, 20 anos. O 

TaCTH tandem no MM surgiu no conceito de “Total Therapy” desenvolvido 

por Bart Barlogie (136). Nesse esquema de tratamento, utilizavam-se todas as 

drogas disponíveis para pacientes recém-diagnosticados com MM com o 

intuito de se obter um terapia curativa. Tivemos vários protocolos de “Total 
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Therapy”, incluindo diversas classes de drogas de indução e manutenção. 

Uma das características desses protocolos foi o uso frequente do TaCTH 

tandem. Em 2010, Barlogie e colaboradores publicaram no Journal of 

Clinical Oncology uma atualização de diversos estudos clínicos incluíndo 

trabalhos que utilizaram o conceito de “Total Therapy”. Nas análises 

multivariadas desse estudo, o TaCTH tandem foi superior tanto a TaCTH 

simples como à quimioterapia convencional (143). 

Alguns estudos prospectivos randomizados compararam os 

resultados do TaCTH tandem com o simples. Em 2003, Attal e 

colaboradores avaliaram um total de 399 pacientes randomizados para 

receber TaCTH simples ou tandem após 3 ou 4 ciclos de esquema de 

indução, contendo doxorrubicina. Os pacientes que não atingiram, pelo 

menos, RPMB após o primeiro TaCTH, apresentaram benefício com o 

segundo TaCTH. Em 7 anos a SG do TaCTH tandem e simples dos 

pacientes que não atingiram RPMB foi de 43% e 11% (p<0,001) 

respectivamente. Já nos pacientes que atingiram, pelo menos RPMB, o 

segundo TaCTH não mostrou benefício de SG (p=0,70) (144). Cavo e 

colaboradores randomizaram 321 pacientes para TaCTH tandem ou simples. 

O TaCTH tandem mostrou superioridade em termos de SLE, mas não em 

termos de SG (145). Em 2016, Mai e colaboradores publicaram um estudo 

randomizado fase III de não inferioridade, com o objetivo de mostrar que o 

transplante simples não é inferior ao duplo transplante. Os autores 

observaram que o duplo transplante, embora aumentasse as taxas de 

resposta completa em relação ao transplante simples (p=0,04), não 
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aumentou nem a SG (p=0,33) nem a SLE (p=0,53) (146). Em um estudo 

publicado, em 2019, no Jornal of Clinical Oncology pacientes com MM 

virgens de tratamento após receberam pelo menos dois ciclos de 

quimioterapia de indução foram randomizados para três braços de 

tratamento: TaCTH tandem e terapia de manutenção com lenalidomida vs. 

TaCTH simples seguidos de quatro ciclos de bortezomibe, lenalidomida e 

dexametosona e, então, manutenção com lenalidomida vs. TaCTH simples e 

manutenção com lenalidomida. O estudo mostrou que tanto a SG como a 

SLP não foram melhores no grupo que fez duplo TaCTH tandem (147). Uma 

metanálise de seis estudos prospectivos randomizados incluindo mais de 

1.800 pacientes concluiu que pacientes submetidos a duplo transplante 

apresentavam respostas mais profundas, porém isso não se traduziu em 

aumento de SG (148).  

Desse modo, pelos trabalhos descritos anteriormente, observamos 

que não há um benefício claro de TaCTH tandem no MM. Talvez essa 

modalidade de tratamento possa beneficiar o subgrupo de pacientes com 

doenças de maior risco, como aqueles que não atingiram remissão completa 

após o primeiro TaCTH ou que apresentaram alto risco do ponto de vista 

molecular.  
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2.3.4 Transplante alogênico de células-tronco hematopoiéticas no 

mieloma múltiplo  

 

O transplante alogênico possui duas grandes vantagens em relação 

ao autólogo: a possibilidade de um efeito enxerto contra tumor e uma fonte 

de células que não contêm plasmócitos doentes. 

Embora esta seja, hoje, a única alternativa com potencial curativo 

para MM, seu uso ainda é limitado pela alta taxa de mortalidade relacionada 

ao tratamento mesmo nos candidatos ideais. Pelo aumento recente do 

arsenal terapêutico com drogas de baixa toxicidade no combate ao MM, o 

transplante alogênico é visto com reticência por grande parte dos 

especialistas. 

Os estudos retrospectivos e prospectivos de fase II mostram uma 

SG em 5 anos de cerca de 30% a 50% com o transplante alogênico. Um 

grande estudo de registro do European Group for Blood and Marrow 

Transplantation publicado, em 2001, mostrou que a SG em 4 anos dos 

pacientes transplantados entre 1983 e 1993 e entre 1994 e 1998, foi 32% e 

50% respectivamente (149). Um estudo do European Group for Blood and 

Marrow Transplantation, mais recente, publicado em 2016, mostrou que 

pacientes submetidos a transplante alogênico de primeira linha 

apresentaram uma SG em 5 anos de 42% (150). Bruno e colaboradores 

descreveram a experiência do grupo italiano que avaliou prospectivamente 

100 pacientes submetidos a transplante alogênico com condicionamento de 

intensidade reduzida em primeira linha, a SG em 5 anos foi 65% (151). Alguns 
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trabalhos, revisados em um consenso do Internacional Myeloma Working 

Group (IMWG), também mostraram resultados semelhantes aos descritos 

anteriormente (152). 

Os resultados que compararam transplante alogênico com autólogo 

são controversos. O grupo PETHEMA publicou um estudo prospectivo que 

incluiu pacientes que não conseguiram atingir RPMB após um primeiro 

TaCTH. Os pacientes realizaram transplante alogênico de intensidade 

reduzida se houvesse doador ou um segundo TaCTH autólogo. Os autores 

observaram uma taxa maior de resposta completa com o transplante 

alogênico em relação ao TaCTH (40% vs. 11%, p=0,001) porém sem 

diferença de SLP (153). Krishnan e colaboradores publicaram um estudo de 

625 pacientes que realizaram um tandem autólogo-alogênico ou tandem 

autólogo-autólogo. Em 3 anos, as SG e SLP foram semelhantes nos dois 

grupos de tratamento (154). Já Bruno e colaboradores chegaram a conclusões 

diferentes em seu estudo publicado no New England Journal of Medicine. No 

trabalho, 162 pacientes foram submetidos a tandem autólogo alogênico ou 

tandem autólogo autólogo. Os pesquisadores observaram que tanto a SG 

como SLP foram maiores nos pacientes que receberam o transplante 

alogênico (80 meses vs. 54 meses, p=0,01; 35 meses vs. 29 meses, p=0,02, 

respectivamente) (155). Outro estudo publicado no Journal of Clinical 

Oncology, em 2011, também observou benefícios em termos de SG e SLP 

aos pacientes tratados com tandem autólogo alogênico (156). É importante 

mencionar que, em todos esses trabalhos, houve uma alta MRT e uma alta 

incidência de doença enxerto contra o hospedeiro agudo e crônico. 
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Em 2013, Armeson e colaboradores publicaram uma metanálise de 

seis estudos que incluíam 1.192 pacientes que receberam tandem autólogo 

alogênico ou tandem autólogo autólogo. Os pesquisadores observaram que 

o transplante alogênico estava associado a uma taxa maior de resposta 

completa, porém com maior mortalidade relacionada ao tratamento. A SG e 

SLP não foram estatisticamente diferentes entre os dois grupos (157). 

Observamos, assim, que hoje ainda não há um papel claro do 

transplante alogênico no MM (152). O desenvolvimento de estratégias para 

melhorar o efeito enxerto contra tumor, uma melhor seleção dos pacientes 

que podem se beneficiar do procedimento e otimização dos esquemas 

imunossupressores, pode fazer com que o transplante alogênico de células- 

tronco hematopoiéticas no mieloma múltiplo torne-se uma opção de 

tratamento mais interessante nos próximos anos. 

 

2.4 Mieloma múltiplo no idoso 

 

2.4.1 Efeito da idade no mieloma múltiplo 

 

O MM é uma neoplasia predominantemente de pessoas da terceira 

idade, a idade mediana do diagnóstico é 66 anos, e 38% dos pacientes com 

MM são diagnósticados com idade acima de 70 anos (12).  

Há uma clara diferença de sobrevida entre pacientes idosos e 

jovens. Kumar e colaboradores estudaram 1.038 pacientes diagnosticados 

com MM, e a idade acima de 65 anos foi um fator de mal prognóstico (risco 



Revisão da Literatura 39 

  

 

 

relativo: 1,8 IC95% 1,3 - 2,4) (158). Um estudo do banco de dados do 

Surveillance, Epidemiology, and End Results mostrou que os pacientes com 

MM diagnosticados entre 2003 e 2007, com mais de 75 anos têm uma 

sobrevida em 5 anos estimada em apenas 22,7%, e nos pacientes, com 

menos de 45 anos, a sobrevida é 70,5% (159). Um trabalho de 2017, 

comparando dados dos anos de 1990 e 2000, mostrou que os pacientes 

com idade menor que 65 apresentaram uma melhora das taxas de sobrevida 

relativa em 10 anos (19,6% vs. 35%; p<0,001),diferente dos pacientes com 

mais de 75 anos que mantiveram a mesma sobrevida (7,8% vs. 9,3%; p=0,3) 

(160). 

Essas diferenças de sobrevida têm causa multifatorial, não é difícil 

perceber que o envelhecimento modifica os processos biológicos em um 

organismo vivo. Com o passar do tempo, as reservas fisiológicas diminuem 

e mesmo pequenos insultos homeostáticos podem ter grandes repercussões 

em indivíduos idosos. Na literatura médica, existem inúmeras evidências 

disso, escores prognósticos de pacientes admitidos na terapia intensiva 

como, por exemplo, APACHE e SAPS III mostram que a idade é marcador 

independente de risco de morte (161). Por conta da fragilidade menos de 20% 

dos pacientes com MM idosos são candidatos a TaCTH (162). 

O sistema hematopoético fica mais sensível em pacientes idosos. 

Com o passar dos anos, a massa de medula óssea diminue e há sua 

lipossubstituição (163). Pacientes mais idosos toleram pior os tratamentos, 

idade elevada é um fator de risco para mielotoxicidade secundária a 

quimioterapia (164). 
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É interessante ressaltar ainda que o MM no idoso é um problema 

que tende a crescer. Por conta do envelhecimento da população, é esperado 

que a incidência do MM aumente em 60% de 2010 até 2030 nos Estados 

Unidos da América (165). Isso é a realidade também no Brasil. Em 1920, a 

expectativa de vida em nosso País era somente de 35,2 anos e os idosos 

eram só 4% da população; em 2010 a expectativa de vida quase dobrou 

passando para 74 anos e os idosos passaram a ser 10,8% da população. 

Em 2010, no Brasil, havia 39 idosos para cada 100 adultos jovens, em 2040, 

estima-se que haverá 153 idosos para cada 100 adultos (166). Com o 

envelhecimento da nossa população, espera-se que a incidência de MM 

aumente também em nosso País.  

Os sistemas de saúde atual são organizados no sentido de 

combater e resolver problemas únicos, esse modelo pode ser interessante 

para um jovem, mas não para um idoso. A maioria dos idosos têm diversas 

comorbidades não curáveis e pela fragilidade inerente à idade resolve-las, 

muitas vezes, não é uma opção. O MM, uma doença crônica incurável, é um 

exemplo perfeito dessa situação. Talvez a melhor maneira de manejar o MM 

no idoso não seja buscar remissões profundas a qualquer custo, mas, sim, 

controlar a doença com tratamentos com poucos efeitos colaterais, de 

administração via oral e com posologias confortáveis. 
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2.4.2 Escalas de avaliação geriátricas no mieloma múltiplo 

 

Idosos com MM estão sujeitos a muitas complicações do tratamento 

quimioterápico. No estudo VISTA, que avaliou terapia com três drogas em 

pacientes idosos e não candidatos a TaCTH, 40% apresentaram neutropenia 

grave (167). Em uma metanálise de seis estudos que incluíram somente 

pacientes com, pelo menos, 55 anos, a incidência de toxicidade não 

hematológica grau 3 ou 4 foi 40% nos pacientes tratados com esquemas 

contendo talidomida (168). 

As decisões a respeito da intensidade de tratamento em pacientes 

idosos com MM e outras neoplasias não dependem exclusivamente da 

idade, mas também de performance status, comorbidades, condição 

socioeconômica, saúde mental e status nutricional (169). Para entender esses 

fatores e tratar melhor os pacientes, podemos lançar mão da avaliação 

geriátrica. A avaliação geriátrica é uma abordagem multidisciplinar que 

permite identificar questões de saúde, muitas vezes, ocultas a respeito da 

saúde do idoso. Estas avaliações incluem histórico de queda, perda 

sensorial, status nutricional, suporte social, comorbidades, status cognitivo, 

entre outros elementos. Já foi demonstrado que a avaliação geriátrica pode 

predizer a mortalidade precoce em pacientes com neoplasias submetidos à 

quimioterapia (170). 

Algumas dessas escalas foram desenvolvidas exclusivamente para 

pacientes com MM. Em 2015, o IMWG desenvolveu uma escala com 

sistema de pontos baseados nos dados de 868 pacientes idosos recém- 
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diagnosticados com MM, estratificando os pacientes em três grupos, de 

acordo com sua pontuação: robustos, intermediários e frágeis. A sobrevida 

em 3 anos dos pacientes robustos foi 84%, dos intermediários 76% e dos 

frágeis 57%. A incidência acumulada de eventos adversos não 

hematológicos graus 3 ou 4 foi nos pacientes robustos, intermediários e 

frágeis, respectivamente, 22%, 26% e 34%. A incidência acumulada de 

descontinuidade do tratamento nos pacientes robustos, intermediários e 

frágeis foi respectivamente 16,5%, 20,8% e 31,2% (171). A escala está 

disponível na internet no endereço eletrônico 

http://www.myelomafrailtyscorecalculator.net. 

Outro instrumento desenvolvido foi o "revised myeloma comorbidity 

index", derivado de uma coorte alemã de 801 pacientes virgens de 

tratamento com MM. Os pacientes mais robustos mostraram SG mediana de 

10,1 anos, enquanto os mais frágeis 1,2 anos (172). Esta escala também está 

disponível na internet, no endereço eletrônico: 

http://www.myelomacomorbidityindex.org/en_calc.html. O grupo da clínica 

Mayo desenvolveu ainda uma terceira escala que usa NT-proBNP, um 

exame simples e disponível, com um marcador independente no prognóstico 

dos pacientes. Nessa publicação não só o NT-proBNP, mas também a idade 

e o performance status foram fatores preditores de sobrevida (173). Alguns 

detalhes das escalas mencionadas anteriormente estão nos dados da 

(Tabela 3). 

Escalas de comorbidades já foram estudadas também no contexto 

do TaCTH. Rosko e colaboradores analisaram prospectivamente 100 

http://www.myelomafrailtyscorecalculator.net/
http://www.myelomacomorbidityindex.org/en_calc.html
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pacientes com diagnóstico de MM submetidos à TaCTH. Os pesquisadores 

não encontraram relação entre o tempo de internação e a idade, 

performance status ou a pontuação no hematopoietic cell transplantation 

comorbidity index (HCT-CI) (174). Labonté e colaboradores, no entanto, 

chegaram a conclusões diferentes em seu estudo. Os pesquisadores 

estudaram 126 pacientes com mais de 65 anos submetidos a TaCTH e 

observaram que quaisquer comorbidades que pontuavam no índice de 

comodidade de Charlson (ICC) ou no HCT-CI estavam associadas a um 

aumento do tempo de internação hospitalar e a um aumento do número de 

toxicidades durante o período do TaCTH (175). 

A relação de envelhecimento com MM é complexa, assim como a 

avaliação de elegibilidade ao TaCTH. Pelo fato do MM, ser uma doença 

predominantemente de idosos e existirem muitos tratamentos disponíveis as 

escalas de avaliação geriátricas podem ser ferramentas extremamente úteis 

no planejamento terapêutico. Embora essas escalas já tenham sido usadas 

na tomada de decisão em oncologia geral (176), na onco-hematologia as 

publicações ainda são poucas e este campo ainda está engatinhando. Mais 

pesquisas nessa área poderão ajudar a identificar a intensidade ideal de 

tratamento para cada paciente. O tratamento MM já está sendo 

individualizado para o perfil molecular da doença, agora devemos 

individualizá-lo também para o grau de fragilidade do paciente. 
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Tabela 3 -  Escalas de avaliação geriátrica específicas para pacientes com 
diagnóstico recente de mieloma múltiplos 

Ferramenta de 
avaliação 

Fatores avaliados 
Sobrevida: grupo 
robusto vs. grupo 

frágil 

Número de 
pacientes 

Idade 
mediana no 

estudo 
(mínimo - 
máximo) 

Escala do 
IMWG 

ICC, ABVD, AIVD, 
Idade 

84% vs. 76%* 869 74 (não 
mencionado) 

Revised 
myeloma 
comorbidity 
index  

Idade, KPS, DRC, 
doença pulmonar, 
citogenética, AIVD, 

teste sentar-
levantar 

10,1 anos vs 1,2 
anos ** 

801 (coorte de 
treinamento:552; 

coorte de 
validação:249) 

63 (21-93) 

Escala clínica 
Mayo  

Idade, PS-ECOG, 
NT-proBNP 

Não alcançada vs. 
18 meses ** 

351 65 (57–71) 

sobrevida em 3 anos 
** sobrevida mediana 
 
ABREVIATURAS: IMWG - international myeloma working group; ICC - índice de comorbidade de 
Charlson; ABVD - atividades básicas de vida diária; AIVD - atividade instrumentais de vida diária; KPS 
- escore de performance de karnofsky; DRC - doença renal crônica; PS-ECOG - performance status 
pela escala "Eastern Cooperative Oncology Group" 

 

2.4.3 Tratamento de indução de mieloma múltiplo no idoso 

 

Diversos estudos mostram, que apesar de ser mais tóxica, a terapia 

tripla é superior à terapia dupla no paciente idoso com MM. Duas 

metanálises com a mesma coorte de pacientes, 1.680 pacientes de seis 

estudos randomizados com idade mediana entre 69 e 78 anos, compararam 

os efeitos do tratamento com melfalano, prednisona e talidomida (MPT) com 

melfalano e prednisona (MP). Os pesquisadores observaram que os 

pacientes expostos à MPT tiveram uma SLP 5,4 meses maior que os 

expostos à MP porém apresentaram uma maior incidência de toxicidades 

graus 3 ou 4 (168, 177). Um estudo publicado no New England Journal of 

Medicine, que incluiu pacientes com idade maior ou igual a 65 anos ou 
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inelegíveis ao TaCTH, randomizou 682 pacientes para MP ou melfalano, 

prednisona e bortezomibe. Os pesquisadores observaram que a proporção 

de pacientes com resposta parcial ou melhor e a duração da resposta foram 

maiores nos pacientes que usaram bortezomibe: 71% vs. 35% (p<0,001) e 

19,9 meses vs. 13,1 meses (p=0,008) respectivamente. Foi observado 

também que o grupo que recebeu bortezomibe teve maior incidência de 

efeitos adversos grau 3, mas não de efeitos grau 4 (167). Uma análise 

subsequente da mesma coorte mostrou que os benefícios do tratamento 

com bortezomibe eram mantidos mesmo com 60 meses de seguimento (178). 

Há também estudos que avaliaram a efetividade de novas drogas 

no tratamento do MM em pacientes idosos e não elegíveis a TaCTH. Com o 

objetivo de comparar o esquema MPT com um imunomodulador mais 

moderno, a lenalidomida, Benboubker e colaboradores publicaram no New 

England Journal of Medicine, em 2014, o estudo FIRST que randomizou 

1.623 pacientes para três grupos: combinação de lenalidomida e 

dexametasona até progressão, combinação de lenalidomida e 

dexametasona por 72 semanas ou combinação de MPT por 72 semanas. As 

SLP nos três grupos foram respectivamente 25,5 meses, 20,7 meses e 21,2 

meses. As diferenças foram estatisticamente significantes somente nos 

grupos lenalidomida e dexametasona continua vs. lenalidomida e 

dexametasona por 72 semanas e lenalidomida e dexametasona continua vs. 

MPT por 72 semanas, ambas com p<0,001 (179). Um estudo posterior de 

2016 não mostrou benefício na adição de agentes alquilantes ao esquema 

lenalidomida e dexametasona (180). O inibidor de proteossomo de segunda 
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geração carfilzomibe foi comparado ao bortezomibe no estudo CLARION. Os 

autores randomizaram os pacientes para carfilzomibe, melfalano e 

prednisona ou bortezomibe, melfalano e prednisona. As SLP medianas no 

grupo carfilzomibe e bortezomibe foram respectivamente 22,3 meses e 22,1 

meses (p=0,16). A prevalência de efeitos adversos grau 3 (cardíaco, renal e 

hipertensão) foi maior no grupo carfilzomibe (181). O estudo SWOG S0777 

randomizou 525 pacientes para tratamento com esquema lenalidomina e 

dexametasona associado ou não a bortezomibe. A SLP no 

significativamente maior no grupo tratado com esquema triplo (43 meses vs. 

30 meses p=0.0018). A SG também foi maior no grupo tratado com 

esquema triplo (75 meses vs. 64 meses p=0.025) (182). 

O anticorpo monoclonal daratumumabe foi avalido no estudo MAIA. 

O trabalho, publicado em 2019, randomizou 737 pacientes com MM não 

candidatos a TaCTH. Os pacientes foram randomizados para receber 

daratumumabe associado a lenalidomida e dexametasona (grupo 

daratumumabe) ou somente lenalidomida e dexametasona (grupo controle). 

Após 30 meses de seguimento 70,6% e 55,6% dos pacientes no grupo 

daratumumabe e controles, respectivamente, estavam vivos e sem 

progressão. No entanto, uma incidencia maior de neutropenia e pneumonia 

foi observada no grupo daratumumabe (183).  

O papel da terapia quádrupla, com o anticorpo monoclonal 

daratumumabe, foi recentemente confirmado nos pacientes idosos. No 

estudo de fase III ALCYONE, 706 pacientes foram randomizados para dois 

braços: bortezomibe, melfalano e prednisona associados ou não à 
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daratumumabe. Em 18 meses, a SLP foi superior no grupo daratumumabe; 

71,6% vs. 50,2% (p<0,001). Na análise de subgrupo, foi visto benefício 

inclusive na população com idade maior ou igual a 75 anos (184).  

É importante salientar que a maioria dos estudos descritos 

anteriormente não incluiu exclusivamente pacientes idosos, mas também 

pacientes jovens não elegíveis a TaCTH. De todo modo a proporção de 

pacientes não idosos em todos esses estudos foi inferior a 10%. Outro ponto 

importante é que esses grandes estudos randomizados incluem uma baixa 

proporção de pacientes com idade maior ou igual a 75 anos. O estudo 

UPFRONT foi uma excessão, já que incluiu 42% com idade maior ou igual a 

75 anos e 18% com idade maior ou igual a 80 anos. Nesse estudo, os 

pesquisadores randomizaram os pacientes para três braços: bortezomibe, 

dexametasona; bortezomibe, dexametasona e talidomida ou bortezomibe 

dexametasona e melfalano. Todos os pacientes que apresentaram resposta 

com o tratamento receberam manutenção com bortezomibe. Não houve 

diferença entre a SLP dos três grupos, porém uma maior taxa de toxicidade 

foi vista no pacientes que usaram talidomida (185). Chama atenção que, 

nesse estudo, a SLP foi mais curta do que se esperaria (aproximadamente, 

15 meses nos três grupos), talvez refletindo a alta taxa de efeitos adversos 

com necessidade de suspensão do tratamento em uma população de 

pacientes muito idosos, o que nos faz pensar que talvez os pacientes muito 

idosos não se beneficiem de tratamentos intensivos. Resultados 

semelhantes foram obtidos no estudo GEM2005 que comparou bortezomibe 

e prednisona associada à talidomida ou melfalano. Nesse estudo, os 
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pacientes, que também usaram talidomida, apresentaram mais efeitos 

colaterais. Isso foi ainda mais pronunciado nos pacientes com mais de 75 

anos (186). 

Embora tratamentos mais intensivos com esquemas triplos ou 

quádruplos possam melhorar o desfecho dos pacientes idosos com MM, é 

necessário que a equipe médica saiba individualizar o tratamento para cada 

paciente. O envelhecimento é um processo muito heterogêneo e a idade 

cronológica por si só não pode ditar o ritmo do tratamento. Em pacientes que 

são frágeis, devemos priorizar tratamentos com duas ou três drogas em 

baixas doses e, finalmente, em pacientes muito frágeis devemos evitar a 

iatrogenia, e seguir as premissas de Hipócrates de “primum non nocere”, 

priorizando a qualidade de vida. Nestes casos, doses ainda mais baixas 

podem ser necessárias. Nos pacientes não elegíveis à TaCTH, devemos 

ponderar também o risco-benefício do tratamento de manutenção, uma vez 

que os estudos só mostram benefícios em termos de SLP e não SG nessa 

população. 

 

2.5  Transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas 

no paciente idoso com mieloma múltiplo 

 

É inegável o benefício do TaCTH no manejo de pacientes jovens 

com MM, a terapia com agentes alquilantes em altas doses vem sendo um 

dos pilares que sustentam o arsenal terapêutico das discrasias 

plasmocitárias. No entanto, o papel do TaCTH é menos claro nos pacientes 
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idosos. Embora seja a faixa etária mais comumente afetada pela doença, 

inclusive no Brasil (185), a maioria dos trabalhos que avaliam o TaCTH no MM 

excluem pacientes acima de 65 anos de idade. 

Neste contexto, temos somente dois estudos prospectivos 

randomizados. Palumbo e colaboradores randomizaram 194 pacientes com 

idade entre 50 e 70 anos para tratamento com seis ciclos de MP e 

manutenção com interferon ou dois ciclos de dexametasona, doxorrubicina e 

vincristina, TaCTH com melfalano, como terapia de consolidação e 

manutenção com interferon. A taxa de remissão foi maior no grupo TaCTH 

25% vs. 6% (p<0,001). A SLE e a SG em 3 anos também foram maiores no 

grupo TaCTH: 31% vs. 18% (p=0,01) e 73% vs. 58% (p=0,01), 

respectivamente. Os resultados dos pacientes com idade entre 65 e 70 anos 

foram também superiores no grupo TaCTH. A SG mediana nos grupos 

TaCTH e MP com idade entre 65 e 70 anos foram 58 meses e 37 meses 

(p=0,04), respectivamente (14). Facon e colaboradores randomizaram 447 

com diagnóstico de MM com idade entre 65 e 75 anos para três grupos: 12 

ciclos de MP, 12 ciclos de MPT ou dois ciclos de dexametasona, 

doxorrubicina e vincristina e consolidação com TaCTH. As SG medianas em 

meses dos grupos MP, MPT e TaCTH foram respectivamente 33,6; 51,6 e 

38,2. Do ponto de vista estatístico, o tratamento com MPT foi melhor que MP 

e TaCTH, os resultados do MP e TaCTH foram semelhantes (15). Apesar dos 

estudos prospectivos relatados anteriormente mostrarem resultados 

discordantes, a maioria dos estudos retrospectivos mostrou benefícios para 

o TaCTH. Uma metanálise publicada em 2020, que avaliou oito estudos, seis 
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estudos observacionais e os dois estudos randomizados somente com 

pacientes com idade maior ou igual a 65 anos, mostrou que, nos trabalhos 

observacionais, havia um benefício claro de SG com o TaCTH (razão de 

risco [RR]: 0,44 IC95% 0,34 - 0,58; p<0,001) enquanto o impacto na SG nos 

estudos randomizados era incerto (RR:0,94; IC95% 0,25 - 3,54; p=0,93) (30). 

Uma questão que surge quando pensamos no TaCTH no idoso é 

sua toxicidade. Fatores associados à idade, como queda da performance 

status, presença de comorbidades, diminuição da reserva fisiológica, 

polifarmácia e declínio cognitivo podem afetar os resultados no TaCTH e 

aumentar seus riscos. Assim, embora o senso comum nos faça pensar que 

os pacientes idosos apresentem uma maior toxicidade no TaCTH que os 

mais jovens, na verdade, os estudos são discordantes a esse respeito. 

Feliz e colaboradores observaram que arritmias supraventriculares 

foram eventos comuns em TaCTH que utilizam altas doses de melfalano, 

essa incidência foi maior em pacientes com idade avançada (188). Em geral, 

pacientes idosos, apresentam mais comorbidades que os jovens. Labonté e 

colaboradores analisaram retrospectivamente 126 pacientes submetidos a 

TaCTH e observaram que a presença de comorbidades estava associada a 

maiores toxicidades e aumento do tempo de internação durante o período do 

TaCTH (175). Stettler e colaboradores mostraram em um estudo retrospectivo 

que os idosos apresentam uma internação mais longa e demoraram mais 

tempo para atingir enxertia plaquetária e neutrofílica que os pacientes mais 

jovens (189). Um estudo de registro mostrou que os pacientes mais idosos 

têm maior risco de desenvolver complicações infecciosas, como pneumonia 
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e choque séptico e apresentam maior chance de ter arritmias cardíacas e 

insuficiência renal (31). Apesar dos trabalhos relatados anteriormente, nem 

todos mostram que os idosos apresentem maior toxicidade. Muta e 

colaboradores compararam 25 pacientes idosos (idade maior ou igual a 65 

anos) com 63 controles (idade entre 51 e 64 anos) e observaram que a 

incidência de toxicidade graus 3 e 4, a incidência de neutropenia febril, a 

taxa de reativação de citomegalovírus e o número de quadros sépticos foram 

semelhantes em ambos os grupos (22). Um registro português publicado, em 

2019, também não observou aumento de toxicidades ou piores desfechos 

em pacientes idosos (27). 

A mortalidade de idosos transplantados não parece ser mais 

elevada que a de pacientes jovens, nos dois estudos randomizados 

descritos anteriormente, publicados por Facon e Palumbo, a mortalidade 

relacionada ao transplante foi 5% e 7%, respectivamente (14, 15), estudos 

retrospectivos mostram taxas de mortalidade semelhantes entre idosos e 

não idosos (25, 190, 191), de todo modo é importante mencionar que, 

especialmente em estudos retrospectivos temos um importante viés de 

seleção e só são transplantados os idosos mais hígidos.  

A dose ideal do melfalano usada no regime condicionamento no 

idoso ainda não foi bem estabelecida, muitos transplantadores acabam por 

prescrever doses reduzidas de melfalano em idosos pelo risco de 

toxicidades, uma vez que, com a idade avançada, o metabolismo das drogas 

é diferente (192). Os dois estudos randomizados comentados anteriormente 

utilizaram dois cursos de melfalano com dose de 100 mg/m2 (14, 15). Boa parte 
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dos autores usa 140 mg/m2 em pacientes com idade maior ou igual a 65 

anos, baseados nos dados de um estudo publicado por Badros e 

colaboradores, em 2001, que mostrou que o melfalano 140 mg/m2 foi 

associado a uma menor mortalidade que o melfalano 200 mg/m2 (32). Por 

outro lado, outros estudos mostram que não há aumento de mortalidade com 

doses de 200 mg/m2. No estudo de Kumar e colaboradores, a mortalidade 

relacionada ao transplante foi somente 1% na população acima de 70 anos 

de idade e todos eles receberam condicionamento com melfalano 200 

mg/m2 (20). Um estudo da universidade de Heidelberg na Alemanha, em que 

praticamente todos os pacientes receberam 200 mg/m2 de melfalano, 

mostrou uma mortalidade nos grupos de pacientes com idade entre 60 até 

64, 65 até 69 e 70 até 75 anos de somente 2%, 1% e 0% respectivamente 

(193). O autor desta dissertação acredita que idade biológica não deva ser o 

único critério utilizado para reduzir a dose de condicionamento, pacientes 

idosos sem comorbidades com boa performance podem tolerar doses mais 

altas de melfalano com toxicidades aceitáveis.  

Embora existam diversas questões em aberto e uma carência de 

estudos bem estruturados, o TaCTH pode ser uma excelente arma no 

tratamento da população de idade avançada. Nos próximos anos, o grande 

desafio para o idoso será entender melhor o papel do TaCTH, uma terapia 

potencialmente agressiva, em um universo crescente de drogas pouco 

tóxicas com alto poder de controle da doença, como é o caso dos novos 

imunomoduladores e dos anticorpos monoclonais. 
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3 Objetivos  

 

 

Esta dissertação tem como finalidade avaliar os desfechos e as 

toxicidades do TaCTH em pacientes com MM e idade maior ou igual a 60 

anos, por meio dos seguintes objetivos: 

 

3.1 Objetivo primário 

 

Descrever a incidência das toxicidades graves e identificar fatores 

associados a elas no pós-TaCTH nos 60 primeiros dias. A toxicidade grave é 

definida como qualquer um dos seguintes eventos: mucosite oral graus 3 ou 

4, insuficiência renal aguda graus 3 ou 4 ou diarreia graus 3 ou 4, 

necessidade de uso de droga vasoativa, intubação orotraqueal, internação 

em unidade de terapia intensiva ou óbito em até 60 dias do TaCTH 

 

3.2 Objetivos secundários 

 

Descrever a incidência de complicações infecciosas e não 

infecciosas no TaCTH; 

Avaliar as causas de óbito precoce pós-TaCTH; 

Determinar a SG e a SLP pós-TaCTH. 
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4 Material e Métodos 

 

 

4.1 Desenho e cenário de pesquisa 

 

O presente estudo é uma análise observacional, retrospectiva e 

unicêntrica, conduzida no Hospital das Clínicas do Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 

local. O Hospital das Clínicas é o maior hospital público da América Latina, 

foi fundado nos anos de 1940, conta com cerca de 2.400 leitos e recebe 

para TaCTH pacientes tratados em diversos centros oncológicos do Brasil, 

sendo em sua maioria pacientes tratados no Instituto do Câncer do Estado 

de São Paulo. 

 

4.2 População de estudo  

 

Para realizar a análise, foram incluídos no estudo todos os 

pacientes que fizeram, entre 1º de janeiro de 2010 até 31 de dezembro de 

2020, TaCTH como terapia de consolidação do tratamento para o MM cuja 

idade no dia da infusão das células-tronco era igual ou maior a 60 anos. 

Os critérios de inclusão foram: diagnóstico de MM sintomático 

definido pelo IMWG (Anexo A) (194) e realização de TaCTH, como terapia de 

consolidação para o tratamento do MM, idade de 60 anos ou mais na data 

do TaCTH. Foram excluídos os pacientes que já haviam realizado 
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previamente TaCTH, pacientes que realizaram transplante tandem e 

pacientes que tinham sinais de amiloidose (biopsia com vermelho do Congo 

positivo). 

 

4.3 Definições e desfechos 

 

As seguintes definições foram estabelecidas para o presente 

estudo: 

 

Data do diagnóstico de MM: data do primeiro mielograma ou 

biópsia de medula óssea que confirmou o diagnóstico de MM (mais de 10% 

de plasmócitos); 

Data do TaCTH: dia de infusão das células-tronco; 

Enxertia neutrofílica: primeiro dia com contagem de neutrófilos, 

acima de 500/μL por 3 dias consecutivos; 

Enxertia plaquetária: primeiro dia com contagem de plaquetas 

acima de 20.000/μL por 3 dias consecutivos com, pelo menos, 7 dias sem 

necessidade transfusional; 

Critérios de resposta do MM pré-TaCTH: Critérios definidos pelo 

IMWG (anexo B) (195), sendo a resposta avaliada entre o último ciclo de 

quimioterapia e o TaCTH; 

Critérios de resposta do MM pós-TaCTH: Critérios definidos pelo 

IMWG (195), sendo a resposta avaliada o mais próximo possível do D+100 
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(necessariamente, entre D+70 e D+180), caso contrário o dado foi 

considerado omisso; 

Tempo de internação: tempo entre a infusão de células-tronco e a 

alta hospitalar ou óbito por qualquer causa; 

Alta precoce: alta hospitalar antes de confirmação da enxertia 

neutrofílica; e 

Infusão a fresco: infusão de células-tronco que não foram 

criopreservadas. 

 

Os desfechos foram definidos da seguinte forma:  

 

Toxicidade grave no TaCTH: foi definido como "toxicidade grave" o 

paciente que apresentou uma ou mais das seguintes complicações nos 

primeiros 60 dias, após o TaCTH: 

Mucosite oral grau 3 ou maior 

Insuficiência renal grau 3 ou maior 

Diarreia grau 3 ou maior 

Necessidade de uso de droga vasoativa 

Necessidade de intubação orotraqueal 

Necessidade de internação em unidade de terapia intensiva e 

Óbito em até 60 dias do TaCTH; 

Mortalidade relacionada ao transplante: morte por qualquer 

causa, exceto por progressão de doença, nos 60 primeiros após a infusão 

das células-tronco; 
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Complicação infecciosa do TaCTH: Ocorrência de neutropenia 

febril (temperatura axilar superior a ≥37,8⁰C, na vigência de contagem de 

neutrófilos <500/μL ou <1.000/μL com tendencia a queda) e/ou infecção 

documentada por meio de exame microbiológico, exame de imagem ou 

exame clínico (somente em se tratando de infecção de pele e partes moles), 

a partir do dia do início do condicionamento até 60 dias, após a infusão de 

células-tronco; 

Graduação de complicação não infeciosa: grau máximo das 

seguintes toxicidades pelo critério do common Terminology Criteria for 

Adverse Events versão 4.0 (CTCAE) (Anexo C), apresentado pelo paciente 

nos 60 dias que sucederam a infusão de células-tronco: insuficiência renal, 

mucosite oral, diarreia, náusea e vômito. Toxicidade cardíaca foi definida 

como presença de arritmia (exceto extrassístole), síndrome coronariana 

aguda, confirmada por marcadores de necrose miocárdica ou queda da 

fração de ejeção documentada por ecocardiografia para menos de 40%, em 

pacientes com exame prévio normal; 

Complicações com necessidade de suporte intensivo: 

necessidade de internação em terapia intensiva, necessidade de uso de 

droga vasoativa, necessidade de ventilação mecânica em até 60 dias do 

TaCTH; 

Sobrevida livre de progressão: tempo em meses entre transplante 

e morte ou progressão de doença pelos critérios do IMWG (195); e 

Sobrevida global: tempo em meses entre transplante e morte por 

qualquer causa. 
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4.4 Coleta dos dados 

 

Os dados foram coletados de modo retrospectivo dos sistemas de 

prontuários eletrônicos, prontuários físicos, sistema de exames laboratoriais 

e sistema de imagem. Também foi realizado contato telefônico ou por correio 

eletrônico com o paciente, seus familiares ou com o hospital onde o paciente 

foi acompanhado. 

Os dados foram coletados pelo autor da dissertação e revisados por 

um gestor de dados, de formação não médica, com experiência em 

transplante de células-tronco. Todas as informações foram armazenadas na 

plataforma REDCap (Research eletronic data capture), hospedada na 

Universidade de São Paulo (196). 

 

4.5 Descrição dos dados coletados 

 

4.5.1 Relacionados ao paciente 

 

Idade no TaCTH; 

Sexo; 

Performance status pela escala Eastern Cooperative Oncology 

Group - Performance Status (ECOG-PS) pré-TaCTH; 

Comorbidades pelo ICC (197) pré-TaCTH (é importante colocar que 

no estudo original pacientes que possuíam diagnóstico de MM recebiam dois 
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pontos, em nosso estudo o ICC foi modificado, de modo que MM não 

pontuasse como comorbidade); 

Número de medicações na avaliação pré-TaCTH; 

Concentração de hemoglobina ao TaCTH; 

Concentração de albumina ao TaCTH; e 

Concentração de creatinina ao TaCTH. 

 

4.5.2 Relacionados à doença 

 

Estadiamento pelo Durie-Salmon; 

Estratificação de risco International Staging System (ISS) ; 

Número de linhas de terapia prévias ao TaCTH; e 

Resposta da doença no pré-TaCTH. 

 

4.5.3 Relacionados ao transplante de células-tronco 

 

Dose do regime de condicionamento com melfalano em altas doses; 

Número de células CD34/ Kg de peso infundidas; e 

Realização de infusão de células-tronco a fresco. 

 

4.6 Mobilização e transplante de células-tronco 

 

Todos os pacientes que receberam TaCTH, inicialmente, passaram 

por uma avaliação clínica com equipe de médicos com área de atuação em 
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transplante de células-tronco. Os exames pré-TaCTH incluíam hemograma, 

bioquímica hepática, renal, protoparasitológico de fezes, urina tipo 1, 

avaliação de resposta do MM, sorologias, ecocardiograma transtorácico e 

eletrocardiograma. A avaliação da resposta do MM foi feita com eletroforese 

de proteínas séricas, urinárias, imunofixação e, em alguns casos, foram 

realizados: mielograma, biopsia de medula óssea, exames de imagem e 

dosagem de cadeias leves livres. A partir de janeiro 2016, foi incluída 

também na avaliação pré-TaCTH prova de função pulmonar completa com 

difusão de monóxido de carbono. 

Após os exames iniciais, os pacientes fizeram implante de cateter 

de longa permanência, perm-cath, e realizaram mobilização de células-

tronco com fator estimulador de colônias de granulócitos associados ou não 

a agentes quimioterápicos.  

Os pacientes que realizaram mobilização exclusivamente com 

estimulador de colônias de granulócitos receberam filgrastim em dose de 10 

mcg/kg/dia a 20 mcg/kg/dia por injeção subcutânea por, pelo menos, 4 dias 

consecutivos. Os pacientes que fizeram mobilização com agentes 

quimioterápicos receberam ciclofosfamida dose de 4 g/m2 ou realizavam a 

mobilização com o nadir da quimioterapia usada no tratamento do MM. 

A coleta de células-tronco foi feita nos seguintes sistemas de 

aféreses: Cobe Spectra (Terumo BCT, Estados Unidos da América), Spectra 

Optia (Terumo BCT, Estados Unidos da América) e sistema COMTEC 

(Fresenius, Alemanha). O valor mínimo de CD34 considerado adequado 

para o TaCTH foi 2,0x106 CD34/Kg do paciente. 
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Após a coleta das células-tronco, o material foi encaminhado para o 

laboratório de criopreservação, onde o produto final da coleta ficou 

armazenado sob temperatura de 2°C a 8°C por até 48 horas pós-coleta. Nos 

pacientes em que a infusão da medula não foi realizada a fresco, solução 

crioprotetora foi acrescentada ao produto final. Esta solução é composta de 

20% dimetilsulfóxido, 40% albumina e 40% de solução cristaloide. O produto 

e a solução crioprotetora foram então resfriados lentamente até uma 

temperatura de -80°C e ficaram armazenados a -80°C até o momento de 

sua infusão. Nos pacientes, que realizaram infusão a fresco, o produto final 

ficou armazenado em temperatura de 4°C a 8°C, sem adição de solução 

crioprotetora, até a infusão no paciente. Nesses casos, o tempo entre o 

término da coleta e a infusão não passou de 48 horas. 

Todos os condicionamentos e infusões foram realizados em regime 

de internação hospitalar. Até dezembro de 2011, os TaCTH foram no 

Instituto do Coração, entre janeiro de 2012 até março de 2017, foram no 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo e entre março de 2017 e maio de 2018, foram no Instituto do Câncer 

do Estado de São Paulo e, até dezembro de 2020, foram realizadas 

novamente no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. Todos os pacientes realizaram condicionamento 

com a droga melfalano em monoterapia em doses de 100 mg/m2 a 200 

mg/m2 infundidas em 1 ou 2 dias. Até dezembro de 2015, a dose do 

condicionamento era decidida caso a caso, após discussão multidisciplinar; 

a partir de 2016, ficou estabelecido que os pacientes com menos de 65 anos 
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e com depuração de creatinina acima de 50 ml/min receberiam dose de 200 

mg/m2 de melfalano, os demais receberiam 140 mg/m2. 

Os pacientes receberam, como profilaxia infecciosa, levofloxacina e 

fluconazol no período da neutropenia e aciclovir, sulfametoxazol e 

trimetropina entre 3 e 6 meses, após o TaCTH. Todos receberam filgrastim 

300 mcg/dia por injeção subcutânea do D+5 até a enxertia neutrofílica. Os 

pacientes que receberam alta precoce, definida com alta antes da enxertia 

neutrofílica, foram acompanhados em regime de hospital-dia, com 

avaliações médicas diárias e exames laboratoriais diários. Até dezembro de 

2015, não havia critérios formais de alta precoce, de modo que os pacientes 

eram avaliados levando em conta as comorbidades e o status 

socioeconômico. A partir de 2016, ficou determinado que nenhum paciente 

com idade igual ou maior 60 anos receberia alta precoce. 

Na maioria das vezes, o tratamento inicial de neutropenia febril foi 

feito com piperacilina/tazobactam em pacientes internados e com cefepime 

em pacientes em regime de hospital-dia. 

 

4.7 Análise estatistica 

 

Variáveis categóricas foram descritas com contagens e proporções. 

Variáveis quantitativas contínuas foram expressas em termos de medidas de 

resumo (média, mediana, desvio-padrão). Para comparações entre variáveis 

contínuas, foi usado o teste Wilcoxon. 
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Para encontrar associações entre as variáveis desfecho: 

"mortalidade relacionada ao transplante" e "toxicidade grave", foi utilizado o 

modelo de regressão logística binária. 

Para os desfechos SLP e SG, foram construídas curvas de 

sobrevivência pelo método de Kaplan-Meier, e o teste log-rank foi utilizado 

na comparação. Associações entre covariáveis com desfechos de 

sobrevivência foram avaliadas via modelo de riscos proporcionais de Cox. 

Tanto para a regressão logística como para a análise de sobrevida 

foram realizadas inicialmente análises univariadas. Todas as variáveis com 

p<0,20, no modelo univariado, foram consideradas como possíveis 

preditoras para o modelo de análises múltiplas com aplicação do método 

“stepwise forward”. O critério para entrar no modelo foi um p<0,20 e para 

permanecer no modelo um p<0,05. Nessas análises, variáveis originalmente 

quantitativas foram dicotomizadas, segundo pontos de corte baseados na 

literatura, varíáveis sem ponto de corte claro na literatura foram 

dicotomizadas pelo método de Lausen (198). Os pré requisitos de todos os 

testes foram checados e a qualidade do ajuste de todos os modelos foi 

confirmada pelo teste de Hosmer-Lemeshow. 

O nível de significância adotado nos testes foi p<0,05. Foram 

consideradas hipóteses bicaudais. Não foi realizada imputação de dados 

omissos.  

As análises estatísticas foram feitas por dois operadores diferentes 

um deles, usando o software R (R Foundation for Statistical Computing, 
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versão 3.6.0, Vienna, Austria) e o outro o software SAS (SAS University 

Edition, versão 9.4, SAS Institute Inc., Cary, NC). 
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5 Resultados 

 

 

5.1 Características dos pacientes e da doença de base 

 

De 1º de janeiro de 2010 até 31 de dezembro de 2020 foram 

transplantados em nosso serviço 183 pacientes com MM e idade maior ou 

igual a 60 anos de idade. Destes, seis foram excluídos (um paciente por ter 

realizado transplante alogênico de células-tronco, quatro por apresentarem 

amiloidose, um por ter sido transplantado por MM assintomático), restando 

177 casos, após a exclusão. As características clínico-laboratoriais dos 

pacientes estão resumidas nos dados da (Tabela 4). A mediana de idade no 

TaCTH foi 63 anos, variando entre 60 e 71 anos, 90 (50,9%) pacientes eram 

do sexo masculino, a relação homem mulher foi 1,03:1. A idade mediana, 

tanto de homens como de mulheres, foi 63 anos, não houve diferença entre 

os sexos (p=0,36). Trinta e sete (22,4%) pacientes apresentavam 

performance status por ECOG-PS de 2 ou 3 e 76 (42,9%), ICC>2. No 

momento do TaCTH, 11 (5,1%) e 25 (14,2%) pacientes apresentavam 

concentração de creatinina igual ou acima de 2,0 mg/dl e concentração de 

albumina abaixo de 3,5 g/dl, respectivamente. Oito (4,7%) pacientes 

apresentavam fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor ou igual a 

55% pelo ecocardiograma transtorácico feito no pré-TaCTH. Dos pacientes 

transplantados em nosso serviço, 112 (63,3%) vieram encaminhados do 

serviço de onco-hematologia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo 
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Tabela 4 -  Características clínico-laboratoriais dos pacientes com mieloma 
múltiplo com mais de 60 anos que foram submetidos a 
transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas - 
HCFMUSP - 2010 a 2020 

Variável n (%) 

Idade (anos)  
60 - 65 122 (68,9%) 
≥ 65 55 (31,1%) 

Sexo  
Masculino 90 (50,9%) 

IMC (kg/m2)  
≥ 30 45 (26,6%) 
Dado omisso = 8  

Número de medicações não relacionadas ao MM 
< 4 73 (42,7%) 
≥ 4  98 (57,3%) 
Dado omisso = 6  

ICC  
2 101 (57,1%) 
> 2 76 (42,9%) 

ECOG - PS  
0 52 (31,5%) 
1 76 (46,1%) 
2 29 (17,6%) 
3 8 (4,8%) 
Dado omisso = 12  

IgG para CMV  
Positivo 170 (98,3%) 
Dado omisso = 4  

IgG para toxoplasmose  
Positivo 132 (76,3%) 
Dado omisso = 4  

Hospital de Origem  
ICESP 112 (63,3%) 
Outro hospital 65 (36,7%) 

Concentração de hemoglobina ao TaCTH (g/dl)   
Média ± DP 12,2 ± 1,8 
Mediana (min - max) 12,3 (7,6-17,0) 
Dado omisso = 2  

Concentração de creatinina ao TaCTH (mg/dl)   
Média ± DP 1,09 ± 1,3 
Mediana (min - max) 0,8 (0,3 - 13,9) 
Dado omisso = 1  

Concentração de albumina ao TaCTH (g/dl)  
Média ± DP 4,0 ± 0,4 
Mediana (min - max) 4,0 (2,9 - 5,0)  
Dado omisso = 1  

Fração de ejeção ao TaCTH (%)  
Média ± DP 62,5 ± 5,0 
Mediana (min - max) 63 (40 - 73)  
Dado omisso = 8  

ABREVIATURAS: ICC - índice de comorbidade de Charlson; ECOG- PS - Eastern Cooperative 
Oncology Group - Performance Status; IgG - imunoglobulina G; CMV - citomegalovírus; ICESP - 
Instituto do Câncer do Estado de São Paulo; TaCTH - Transplante autólogo de células-tronco 
hematopoiéticas; DP - desvio-padrão 
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Os dados da (Tabela 5) mostram as comorbidades não relacionadas 

ao MM. As mais prevalentes foram diabetes mellitus e hipertensão arterial 

sistêmica em 26 (14,7%) e 45 (25,4%) pacientes, respectivamente.  

 

Tabela 5 -  Comorbidades dos pacientes com mieloma múltiplo com mais de 
60 anos que foram submetidos a transplante autólogo de 
células-tronco hematopoiéticas - HCFMUSP - 2010 a 2020 

Variável n (%) 

Hipertensão arterial sistêmica  

Sim 45 (25,4%) 

Diabetes mellitus  

Sem complicação  22 (12,4%) 

Com complicação 4 (2,3%) 

Doença pulmonar obstrutiva crônica  

Sim 7 (4,0%) 

Infarto agudo do miocardio prévio  

Sim 5 (2,8%) 

Acidente vascular encefálico prévio   

Sim 3 (1,7%) 

Tumor sólido prévio 

Sim 1 (0,6%) 

Infecção por vírus da imunodeficiência humana  

Sim 1 (0,6%) 

Demência 

Sim 1 (0,6%) 
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Os dados da (Tabela 6) mostram as características do MM ao 

diagnóstico e os dados relacionados ao tratamento. Ao diagnóstico do MM, 

50 (31,4%) e 150 (85,7%) apresentavam ISS e Durie-Salmon de III, 

respectivamente e 32 (18,3%) pacientes apresentavam concentração de 

creatinina maior ou igual a 2,0 mg/dl. Dois (1,1%) pacientes foram 

transplantados em progressão de doença. O TaCTH foi realizado como 

consolidação após a primeira linha de tratamento em 148 (84,1%) pacientes; 

em 16 (9,1%), 10 (5,7%) e duas (1,1%) pacientes o TaCTH foi realizado, 

como consolidação após a segunda, terceira e sexta linhas de tratamento 

respectivamente. 
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Tabela 6 -  Características relacionadas ao mieloma múltiplo e a seu 
tratamento - HCFMUSP - 2010 a 2020 

Variável n (%) 

ISS  

I 48 (30,2%) 

II 61 (38,4%) 

III 50 (31,4%) 

Dado omisso = 18  

Durie-Salmon  

I A 8 (4,6%) 

II A 13 (7,4%) 

II B 4 (2,3%) 

III A 122 (69,7%) 

III B 28 (16,0%) 

Dado omisso = 2  

Realizou Radioterapia  

Sim 42 (24,1%) 

Dado omisso = 3  

Ciclos de quimioterapia prévios ao TaCTH  

6 ciclos ou menos 91 (52,9%) 

7 a 12 ciclos 70 (40,7%) 

13 ciclos ou mais 11 (6,4%) 

Dado omisso = 5  

Linhas de quimioterapia prévias ao TaCTH  

1 linha 148 (84,1%) 

2 linhas 16 (9,1%) 

3 ou mais linhas 12 (6,8%) 

Dado omisso = 1  

Status da doença pré transplante  

Progressão 2 (1,1%) 

Doença estável 8 (4,6%) 

Resposta parcial 67 (38,5%) 

RPMB ou melhor 97 (55,8%) 

Dado omisso = 3  

ABREVIATURAS: ISS - International Staging System; TaCTH - Transplante autólogo de células-tronco 
hematopoiéticas; DP - desvio-padrão; RPMB - resposta parcial muito boa 
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5.2 Mobilização e coleta de células-tronco hematopoiéticas 

 

A mobilização das células-tronco foi feita somente com filgrastim em 

136 (77,7%) pacientes e com quimioterapia e filgrastim em 39 (22,3%) 

pacientes, em dois pacientes o dado foi ignorado. 

Dos 39 pacientes que realizaram a mobilização com quimioterapia 

36 (92,3%) utilizaram ciclofosfamida em altas doses. Os outros três (7,7%) 

fizeram mobilização com o protocolo de resgate do MM, em dois deles o 

protocolo foi DTPACE (dexametasona, talidomida, cisplatina, doxorrubicina, 

ciclofosfamida e etoposídeo) e em um deles foi CVAD (ciclofosfamida, 

vincristina, doxorrubicina e dexametasona). 

A média e a mediana das células CD34+/Kg de peso colhidas foram 

respectivamente de 4,7x106 e 4,1x106 (variando entre 2,1x106 e 20,4x106). 

A mediana de células CD34+/Kg colhidas no grupo que fez 

mobilização com quimioterapia e filgrastim foi significativamente maior que 

no grupo que fez mobilização somente com filgrastim 4,5x106 vs. 4,0x106 

(p<0,01), respectivamente. 
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5.3  Características do transplante autólogo de células-

tronco hematopoiéticas 

 

Os tempos médio e mediano entre o diagnóstico e o TaCTH foram 

respectivamente 440 e 371 dias. A dose de melfalano usada no 

condicionamento foi ≤140 mg/m
2 

em 43 (24,3%) dos pacientes. Destes 43 

pacientes, 35 (81,4%) realizaram dose de 140 mg/m
2 
e oito (18,6%) dose de 

100 mg/m
2
. 

 

5.4  Desfechos relacionados ao transplante autólogo de 

células-tronco hematopoiéticas  

 

Dos 177 pacientes da coorte, 168 (94,9%) apresentaram enxertia 

neutrofílica antes do D+30, sete (4,0%) pacientes morreram em aplasia, e 

dois (1,1%) enxertaram depois do D+30, ambos no D+39 do TaCTH. 

Os tempos medianos para a enxertia neutrofílica e plaquetária foram 

12 dias (variando entre 8 e 39 dias) e 14 dias (variando entre 8 e 70 dias), 

respectivamente (Tabela 7). 

Dentre os pacientes que não receberam alta precoce o tempo médio 

e mediano entre a infusão das células-tronco e a alta hospitalar foi, 

respectivamente, 19,1 e 16 dias, variando entre nove e 67 dias. 
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Tabela 7 -  Desfechos do transplante autólogo de células-tronco 
hematopoiéticas - HCFMUSP - 2010 a 2020 

Variável n (%) 

Alta precoce  

Sim 52 (30,1%) 

Dado omisso = 4  

Infusão das células a Fresco  

Sim 20 (11,6%) 

Dado omisso = 4  

Enxertia Neutrofílica (dias)  

Média ± DP 12,9 ± 4,1 

Mediana (min - max) 12 (8 - 39) 

Enxertia Plaquetária (dias)  

Média ± DP 15,4 ± 7,5 

Mediana (min - max) 14 (8 - 70) 

Tempo de Internação (dias)  

Média ± DP 19,1 ± 8,9 

Mediana (min - max) 16 (9 - 67) 

Dado omisso = 9  

Status da doença pós transplante  

Progressão 12 (9,5%) 

Doença estável 1 (0,8%) 

Resposta parcial 31 (24,6%) 

RPMB ou melhor 82 (65,1%) 

Dado omisso = 51  
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5.5  Toxicidades relacionadas ao transplante autólogo de 

células-tronco hematopoiéticas 

 

As toxicidades mais prevalentes foram diarreia em 129 (80,1%) 

pacientes e náusea que ocorreu em 133 (79,6%) pacientes (Tabela 8). 

Nenhum dos pacientes apresentou toxicidade cardíaca.  

Internação em terapia intensiva foi necessária em 14 (8,2%) 

pacientes; 11 (6,5%) e 16 (9,4%) pacientes necessitaram de ventilação 

mecânica e droga vasoativa respectivamente. Em sete pacientes, não foi 

possível obter dados relacionados à terapia intensiva, necessidade de 

ventilação mecânica e droga vasoativa. 

Toxicidade grave, definida como mucosite oral, insuficiência renal 

ou diarreia grau 3 ou 4, necessidade de uso de droga vasoativa, intubação 

orotraqueal, internação em unidade de terapia intensiva ou óbito em até 60 

dias do TaCTH foi observada em 77 (44,8%) pacientes. 
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Tabela 8 -  Distribuição das toxicidades não infecciosas dos pacientes com 
mieloma múltiplo com mais de 60 anos que foram submetidos a 
Transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas - 
HCFMUSP - 2010 a 2020  

Toxicidade n (%) 

Náusea  

Grau 1 a 3 133 (79,6%) 

Grau 3 25 (15,0%) 

Dado omisso = 10  

Vômito  

Grau 1 a 4 97 (58,8%) 

Grau 3 a 4 8 (4,9%) 

Dado omisso = 12  

Mucosite oral  

Grau 1 a 4 116 (70,7%) 

Grau 3 a 4 32 (19,5%) 

Dado omisso = 13  

Diarreia  

Grau 1 a 4 129 (80,1%) 

Grau 3 a 4 37 (23,0%) 

Dado omisso = 16   

Insuficiência renal  

Grau 1 a 4 43 (25,6%) 

Grau 3 ou 4 17 (10,1%) 

Dado omisso = 9   
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Do ponto de vista infeccioso, 129 (77,2%) pacientes apresentaram 

febre durante a neutropenia, em 66 (51,2%) destes 129 pacientes não foi 

possível encontrar um foco de infecção. 

Do total de pacientes do estudo 60 (35,9%) infecção bacteriana 

documentada; 20 (12,0%) apresentaram infecção de corrente sanguínea 

associada a cateter, sete (4,2%) infecção de pele e partes moles, sete 

(4,2%) infecção de vias áreas, 18 (10,8%) infecção do trato gastrointestinal, 

sete (4,2%) infecção das vias urinárias e um (0,5%) paciente apresentou 

endocardite infecciosa (Tabela 9). Em relação às infecções virais 

documentadas: 11 (6,6%) pacientes apresentaram reativação de 

citomegalovírus, nove (5,4%) pacientes apresentaram infecção por vírus 

sincicial respiratório, dois (1,2%) pacientes apresentaram infecção por 

parainfluenza III e um (0,6%) paciente infecção por rinovírus. 

Em relação às infecções fúngicas: cinco (3,0%) apresentaram 

lesões sugestivas de aspergilose (sendo quatro deles aspergilose possível e 

um aspergilose provável) e um (0,6%) apresentou monilíase oral. Em 10 dos 

177 pacientes, não foi possível obter os dados referentes à infecção. 
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Tabela 9 -  Distribuição das complicações infecciosas bacterianas dos 
pacientes com mieloma múltiplo com mais de 60 anos que foram 
submetidos a Transplante autólogo de células-tronco 
hematopoiéticas - HCFMUSP - 2010 a 2020 

Variável n (%) 

Infecção de corrente sanguínea associada a cateter  

Sim 20 (12,0%) 

Dado omisso = 10  

Infecção de pele e partes moles  

Sim 7 (4,2%) 

Dado omisso = 10  

Infecção de vias aéreas  

Sim 7 (4,2%) 

Dado omisso = 10  

Infecção do trato gastrointestinal  

Sim 18 (10,8%) 

Dado omisso = 10  

Outras infecções bacterianas  

Sim 8 (4,5%) 

Dado omisso = 10  

 

 

 



Resultados 81 

  

 

 

Os dados das Tabelas 10 e 11 mostram respectivamente as 

análises de regressão logística binária univariada e multivariada dos fatores 

associados ao evento toxicidade grave. Após ajuste para os potenciais 

confundidores, observamos que os pacientes com ECOG-PS 2 ou 3 (razão 

de chances [RC]: 3,07; IC95% 1,30 - 7,26) concentração de hemoglobina ao 

TaCTH abaixo de 12 g/dl (RC 3,22; IC95% 1,53 - 6,75) concentração de 

albumina ao TaCTH abaixo de 3,5 g/dl (RC 3,96; IC95% 1,36 - 11,57) e 

infusão de células-tronco a fresco (RC 5,48; IC95% 1,67 - 17,97) tinham 

maior chance de apresentar o desfecho toxicidade grave. 
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Tabela 10 -  Análise de regressão logística univariada dos fatores 
associados ao evento toxicidade grave - HCFMUSP - 2010 a 
2020 

Variável Explicativa Categoria Referência RC IC95% P valor 

Idade (anos) ≥ 65 < 65 0,88 0,45 - 1,72 0,71 

Sexo Feminino Masculino 2,28 1,22 - 4,35 0,01 

IMC (kg/m2) ≥ 30 <30 1,21 0,60 - 2,44 0,60 

Número de medicações ≥ 4 < 4 1,01 0,54 - 1,90 0,98 

Fração de Ejeção ao TaCTH (%) ≤55 ≥ 56 1,13 0,27 - 4,76 0,87 

ICC > 2 2 1,57 0,84 - 2,92 0,16 

ECOG - PS 2 ou 3 0 ou 1 2,37 1,07 - 5,24 0,03 

ISS III I e II 1,63 0,82 - 3,24 0,17 

Concentração de hemoglobina 
ao TaCTH (g/dl) 

< 12 ≥ 12 2,30 1,21 - 4,37 0,01 

Concentração de creatinina ao 
TaCTH (mg/dl) 

≥ 2 < 2 4,87 1,00 - 23,69 0,05 

Concentração de albumina ao 
TaCTH (g/dl) 

< 3,5 ≥ 3,5 2,96 1,15 -7,65 0,02 

Linhas de tratamento prévias ao 
TaCTH 

>1 1 1,27 0,55 - 2,90 0,57 

Status da doença pré transplante RMPB ou 
melhor 

RP ou pior 1,63 0,87 - 3,06 0,13 

Dose de melfalano (mg/m2) 200 ≤ 140 1,29 0,63 - 2,65 0,49 

Número de células CD34+ 
infundidas por kg de peso 

< 3 ≥ 3 1,02 0,35 - 2,96 0,97 

Infusão de células-tronco a 
fresco 

Sim Não 2,97 1,08 - 8,18 0,03 

NOTA: por toxicidade grave define-se como a presença de qualquer um seguintes eventos: mucosite 
oral, insuficiência renal aguda ou diarréia grau 3 ou 4, necessidade de uso de droga vasoativa, 
intubação orotraqueal, internação em unidade de terapia intensiva ou óbito em até 60 dias do TaCTH 

ABREVIATURAS: IMC - índice de massa corpórea; TaCTH - Transplante autólogo de células-tronco 
hematopoiéticas; ICC - índice de comorbidade de Charlson; ECOG- PS - Eastern Cooperative 
Oncology Group - Performance Status; ISS - International Staging System; RPMB - resposta parcial 
muito boa; RP - resposta parcial; RC - razão de chances; IC95% - intervalo de confiança de 95% 
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Tabela 11 -  Análise de regressão logística multivariada dos fatores 
associados ao evento toxicidade grave - HCFMUSP - 2010 a 
2020 

Variável Explicativa Categoria Referência RC IC95% P valor 

ECOG - PS 2 ou 3 0 ou 1 3,07 1,30 - 7,26 0,01 

Concentração de hemoglobina 
ao TaCTH (g/dl) 

< 12 ≥ 12 3,22 1,53 - 6,75 0,01 

Concentração de albumina ao 
TaCTH (g/dl) 

< 3,5 ≥ 3,5 3,96 1,36 - 11,57 0,01 

Infusão de células-tronco a 
fresco 

Sim Não 5,48 1,67 - 17,97 0,01 

NOTA: por toxicidade grave defini-se como a presença de qualquer um seguintes eventos: mucosite 
oral, insuficiência renal aguda ou diarréia grau 3 ou 4, necessidade de uso de droga vasoativa, 
intubação orotraqueal, internação em unidade de terapia intensiva ou óbito em até 60 dias do TaCTH 

ABREVIATURAS: ECOG- PS - Eastern Cooperative Oncology Group - Performance Status; RC - 
razão de chances; IC95% - intervalo de confiança de 95% 

 



Resultados 84 

  

 

 

5.6 Mortalidade relacionada ao transplante 

 

A MRT nos 60 primeiros dias foi de 6,2% (11 pacientes foram a 

óbito). Destes 11 pacientes, quatro (36,4%) tinham idade maior ou igual a 65 

anos, sete (63,6%) realizaram condicionamento com 200 mg/m2 de 

melfalano e oito (72,7%) desses pacientes apresentavam ICC maior que 

dois, sendo que três apresentavam ICC de seis. Dos 11 pacientes que foram 

a óbito 10 (90,9%) morreram de infecção. Dos sete pacientes em que a 

etiologia da infecção pôde ser determinada, quatro (57,1%) morreram de 

infecção de corrente sanguínea associada a cateter. Em todos estes quatro 

casos, o agente infeccioso pôde ser isolado: dois pacientes apresentaram 

infecção por Staphylococcus epidermidis, um Serratia marcescens e um 

Pseudomonas aeruginosa (Tabela 12). Todos esses agentes exibiam perfil 

multidroga resistente no antibiograma. 
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Tabela 12 -  Características e causas de mortalidade dos pacientes que evoluíram a óbito nos 60 primeiros dias do 
transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas - HCFMUSP - 2010 a 2020 

Paciente 
Idade 
(anos) 

Dose de 
melfalano 
(mg/m2) 

Durie 
Salmon 

ISS 
ECOG - 

PS 
ICC 

Status da doença 
pré transplante 

Causa de morte 
Etiologia da 

infecção 
Agente infeccioso 

1 66 140 III A II 0 2 - Infecção Bacteriana ICSAC Serratia marcescens 

2 64 200 II A III - 2 Resposta parcial Infecção Bacteriana Celulite em 
face 

Sem agente isolado em 
culturas 

3 69 200 II A III 2 4 Resposta parcial Infecção Bacteriana ICSAC Staphylococcus epidermidis 

4 68 200 III A II 2 3 Resposta parcial 
muito boa ou melhor 

Infecção Viral Pneumonia Vírus sindical respiratório 

5 64 200 III A III 3 6 Resposta parcial 
muito boa ou melhor 

Infecção Viral Pneumonia Vírus sindical respiratório 

6 64 100 III B III 2 4 Resposta parcial 
muito boa ou melhor 

Neutropia febril sem 
agente/sítio determinado 

- Sem agente isolado em 
culturas 

7 62 200 III A II 1 3 Resposta parcial 
muito boa ou melhor 

Infecção Bacteriana ICSAC Pseudomonas aeruginosa 

8 60 200 III A - 3 6 Resposta parcial 
muito boa ou melhor 

Infecção Bacteriana ICSAC Staphylococcus epidermidis 

9 61 200 III A III 1 2 Resposta parcial 
muito boa ou melhor 

Causa desconhecida - - 

10 61 140 III B III 1 6 Resposta parcial 
muito boa ou melhor 

Neutropia febril sem 
agente/sítio determinado 

- Sem agente isolado em 
culturas 

11 67 140 III B III 1 4 Resposta parcial 
muito boa ou melhor 

Neutropia febril sem 
agente/sítio determinado 

- Sem agente isolado em 
culturas 

ABREVIATURAS: ISS - International staging system; ECOG- PS - Eastern Cooperative Oncology Group - Performance Status; ICC - índice de comorbidade de 
Charlson; ICSAC - infecção de corrente sanguínea associada a catéter 
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Os dados das Tabelas 13 e 14 mostram, respectivamente, as 

análises completas de regressão logística binária univariada e multivariada 

dos fatores associados a MRT. Após ajuste para os potenciais 

confundidores, observamos que os pacientes com ECOG-PS de 2 ou 3 (RC 

4,43; IC95% 1,10 - 17,85) e com concentração de creatinina ao TaCTH 

acima de 2,0 mg/dl (RC 12,53; IC95% 2,33 - 67,57) apresentavam maior 

chance de apresentar MRT. 
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Tabela 13 -  Análise de regressão logística univariada dos fatores 
associados ao evento mortalidade relacionada ao transplante- 
HCFMUSP - 2010 a 2020 

Variável Explicativa Categoria Referência RC IC95% P valor 

Idade (anos) ≥ 65 < 65 1,29 0,36 - 4,60 0,69 

Sexo  Feminino Masculino 1,88 0,53 - 6,67 0,33 

IMC (kg/m2) ≥ 30 <30 1,40 0,34 - 5,87 0,64 

Número de medicações ≥ 4 < 4 1,31 0,37 - 4,71 0,66 

Fração de Ejeção ao TaCTH (%) ≤55 ≥ 56 - 0,00 - inf 0,99 

ICC > 2 2 3,84 0,98 - 15,01 0,05 

ECOG - PS 2 ou 3 0 ou 1 3,84 1,05- 14,09 0,04 

ISS III I e II 5,75 1,42 -23,28 0,01 

Concentração de hemoglobina 
ao TaCTH (g/dl) 

< 12 ≥ 12 4,39 1,12 - 17,16 0,03 

Concentração de creatinina ao 
TaCTH (mg/dl) 

≥ 2 < 2 7,36 1,63 - 33,15 <0,01 

Concentração de albumina ao 
TaCTH (g/dl) 

< 3,5 ≥ 3,5 1,37 0,28 - 6,69 0,70 

Linhas de tratamento prévias ao 
TaCTH 

>1 1 1,19 0,24 - 5,82 0,83 

Status da doença pré transplante RMPB ou 
melhor 

RP ou pior 3,37 0,69 - 16,36 0,13 

Dose de melfalano (mg/m2) 200 ≤ 140 0,54 0,15 - 1,92 0,34 

Número de células CD34+ 
infundidas por kg de peso 

≥ 3 < 3 - 0,00 - inf 0,99 

Infusão de células-tronco a 
fresco 

Não Sim 1,33 0,16 - 10,97 0,79 

NOTA: por mortalidade relacionada ao transplante define-se a mortalidade por qualquer causa exceto 
por progressão de doença nos 60 primeiros dias após o Transplante autólogo de células-tronco 
hematopoiéticas. 

ABREVIATURAS: IMC - índice de massa corpórea; TaCTH - Transplante autólogo de células-tronco 
hematopoiéticas; ICC - índice de comorbidade de Charlson; ECOG- PS - Eastern Cooperative 
Oncology Group - Performance Status; ISS - International Staging System; RPMB - resposta parcial 
muito boa; RP - resposta parcial; RC - razão de chances; IC95% - intervalo de confiança de 95%; inf - 
infinito 
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Tabela 14 -  Análise de regressão logística multivariada dos fatores 
associados ao evento mortalidade relacionada ao transplante - 
HCFMUSP - 2010 a 2020 

Variável Explicativa Categoria Referência RC IC95% P valor 

ECOG - PS 2 ou 3 0 ou 1 4,43 1,10 - 17,85 0,04 

Concentração de creatinina ao 
TaCTH (mg/dl) 

≥ 2 < 2 12,53 2,33 - 67,57 <0,01 

NOTA: por mortalidade relacionada ao transplante define-se a mortalidade por qualquer causa exceto 
por progressão de doença nos 60 primeiros dias após o Transplante autólogo de células-tronco 
hematopoiéticas. 

ABREVIATURAS: ECOG- PS - Eastern Cooperative Oncology Group - Performance Status; RC - 
razão de chances; IC95% - intervalo de confiança de 95% 
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5.7 Sobrevida livre de progressão e sobrevida global 

 

Os tempos de segmentos médio e mediano foram 29,4 meses e 

21,4 meses, respectivamente, (variando entre 1 e 129 meses). A SLP e a 

SG medianas foram, respectivamente, de 23,6 meses (IC95% 16,8 - 34,8 

meses) e 92,2 meses (IC95% 59,3 - 125,5 meses). 

A estimativa de SLP cumulativa em 12 e 36 meses foi, 

respectivamente, 66% (IC95% 59% - 75%) e 39% (IC95% 31% - 49%). Já a 

estimativa SG cumulativa em 12 e 36 meses foi, respectivamente, 85% 

(IC95% 79% - 91%) e 74% (IC95% 67% - 83%). 
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Os dados das Tabelas 15 e 16 mostram a análise de regressão de 

Cox univariada e multivariada para SLP respectivamente. Na análise 

multivariada, os fatores que puderam predizer de modo independente a SLP 

foram: concentração de hemoglobina ao TaCTH abaixo de 12 g/dl (RR: 1,69; 

IC95% 1,10 - 2,59) e dose de melfalano do condicionamento de 200 mg/m2 

(RR 0,45; IC95% 0,27 - 0,45). 

 

Tabela 15 -  Análise de sobrevida univariada dos fatores associados ao 
evento sobrevida livre de progressão - HCFMUSP - 2010 a 
2020 

Variável Explicativa Categoria Referência RR IC95% P valor 

Idade (anos) ≥ 65 < 65 1,22 0,79 - 1,88 0,38 

Sexo Feminino Masculino 1,47 0,96 - 2,22 0,07 

IMC ≥ 30 <30 1,15 0,71 - 1,89 0,57 

Número de medicações não 
relacionadas ao MM 

≥ 4 < 4 1,14 0,74 - 1,75 0,56 

Fração de Ejeção ao TaCTH (%) ≤55 ≥ 56 0,63 0,20 - 2,00 0,43 

ICC > 2 2 1,75 1,15 - 2,66 <0,01 

ECOG - PS 2 e 3  0 e 1 1,61 0,99 - 2,62 0,05 

ISS III I e II 1,29 0,81 - 2,06 0,29 

Insuficiência renal ao diagnóstico 
do MM 

Sim Não 1,33 0,77 - 2,29 0,31 

Concentração de hemoglobina 
ao TaCTH (g/dl) 

< 12 ≥ 12 1,77 1,16 - 2,71 <0,01 

Concentração de creatinina ao 
TaCTH (mg/dl) 

≥ 2 < 2 2,63 1,14 - 6,10 0,02 

Concentração de albumina ao 
TaCTH (g/dl) 

< 3,5 ≥ 3,5 0,92 0,52 - 1,61 0,76 

Linhas de tratamento prévias ao 
TaCTH 

>1 1 2,04 1,13 - 3,65 0,02 

Status da doença pré-transplante RMPB ou 
melhor 

RP ou pior 0,68 0,45 - 1,04 0,08 

Dose de melfalano (mg/m2) 200 ≤ 140 0,43 0,26 - 0,71 <0,01 

Número de células CD34+ 
infundidas por kg de peso 

≥ 3 < 3 0,90 0,45 - 1,82 0,77 

ABREVIATURAS: IMC - índice de massa corpórea; MM - Mieloma múltiplo; TaCTH - Transplante 
autólogo de células-tronco hematopoiéticas; ICC - índice de comorbidade de Charlson; ECOG- PS - 
Eastern Cooperative Oncology Group - Performance Status; ISS - International staging system; RPMB 
- resposta parcial muito boa; RP - resposta parcial; RR - razão de risco; IC95% - intervalo de confiança 
de 95%; inf - infinito 
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Tabela 16 -  Análise de sobrevida multivariada dos fatores associados ao 
evento sobrevida livre de progressão - HCFMUSP - 2010 a 
2020 

Variável Explicativa Categoria Referência RR IC95% P valor 

Concentração de hemoglobina 
ao TaCTH (g/dl) 

< 12 ≥ 12 1,69 1,10 - 2,59 0,02 

Dose de melfalano (mg/m2) 200 ≤ 140 0,45 0,27 - 0,75 <0,01 

ABREVIATURAS: TaCTH - Transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas; RR - razão de 
risco; IC95% - intervalo de confiança de 95%3 
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Nos dados das Tabelas 17 e 18 podemos ver respectivamente a 

análise de regressão de Cox univariada e multivariada para SG. Após ajuste 

para os potenciais confundidores, os fatores que puderam predizer de modo 

independente a SG foram: ICC maior que 2 (RR 1,93; IC95% 1,07 - 3,48) e 

concentração de hemoglobina ao TaCTH abaixo de 12 g/dl (RR 2,00; IC95% 

1,10 - 3,62).  

 

Tabela 17 -  Análise de sobrevida univariada dos fatores associados ao 

evento sobrevida global- HCFMUSP - 2010 a 2020 

Variável explicativa Categoria Referência RR IC95%  P valor 

Idade (anos) ≥ 65 < 65 0,75 0,38 - 1,47 0,41 

Sexo  Feminino Masculino 1,32 0,74 - 2,33 0,35 

IMC ≥ 30 <30 0,86 0,43 - 1,75 0,69 

Número de medicações não 
relacionadas ao MM 

≥ 4 < 4 0,96 0,53 - 1,72 0,88 

Fração de Ejeção ao TaCTH (%) ≤55 ≥ 56 - 0,00 - inf 1,00 

ICC > 2 2 1,99 1,12 - 3,55 0,02 

ECOG - PS 2 e 3 0 e 1 1,54 0,81 - 2,95 0,19 

ISS III I e II 1,19 0,63 - 2,25 0,59 

Insuficiência renal ao diagnóstico 
do MM 

Sim Não 1,56 0,79 - 3,09 0,20 

Concentração de hemoglobina 
ao TaCTH (g/dl) 

< 12 ≥ 12 2,11 1,17 - 3,81 0,01 

Concentração de creatinina ao 
TaCTH (mg/dl) 

≥ 2 < 2 3,46 1,44 - 8,28 <0,01 

Concentração de albumina ao 
TaCTH (g/dl) 

< 3,5 ≥ 3,5 1,33 0,64 - 2,75 0,45 

Linhas de tratamento prévias ao 
TaCTH 

>1 1 2,78 1,34 - 5,73 <0,01 

Status da doença pré-transplante RMPB ou 
melhor 

RP ou pior 1,04 0,58 - 1,90 0,89 

Dose de melfalano (mg/m2) 200 ≤ 140 0,53 0,27 - 1,04 0,07 

Número de células CD34+ 
infundidas por kg de peso 

≥ 3 < 3 0,62 0,28 - 1,39 0,25 

ABREVIATURAS: IMC - índice de massa corpórea; MM - Mieloma Múltiplo; ICC - índice de 
comorbidade de Charlson; ECOG- PS - Eastern Cooperative Oncology Group - Performance Status; 
ISS - International staging system; TaCTH - Transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas; 
RPMB - resposta parcial muito boa; RP - resposta parcial; RR - razão de risco; IC95% - intervalo de 
confiança de 95% 
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Tabela 18 -  Análise de sobrevida multivariada dos fatores associados ao 
evento sobrevida global- HCFMUSP - 2010 a 2020 

Variável explicativa Categoria Referência RR IC95%  P valor 

ICC > 2 2 1,93 1,07 - 3,48 0,03 

Concentração de hemoglobina 
ao TaCTH (g/dl) 

< 12 ≥ 12 2,00 1,10 - 3,62 0,02 

ABREVIATURAS: ICC - índice de comorbidade de Charlson; RR - razão de risco; IC95% - intervalo de 
confiança de 95% 
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Os dados das Figura 4 a 8 mostram as curvas de Kaplan–Meier 

para SLP e SG de toda a corte com os respectivos IC95%. As Figuras 5 a 8 

mostram as curvas de Kaplan–Meier para SLP e SG em relação à idade, 

dose de melfalano no condicionamento, ICC e concentração de hemoglobina 

ao TaCTH. 
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Figura 4 -  (A) sobrevida livre de progressão e (B) sobrevida global de toda 
a coorte com os respectivos intervalos de confiança de 95% 
(representados em cinza escuro), traços verticais representam 
pacientes censurados 
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Figura 5 -  (A) sobrevida livre de progressão e (B) sobrevida global, de 

acordo com a idade dos pacientes, traços verticais representam 
pacientes censurados 
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Figura 6 -  (A) sobrevida livre de progressão e (B) sobrevida global, de 
acordo com a dose de melfalano do condicionamento, traços 
verticais representam pacientes censurados 
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Figura 7 -  (A) sobrevida livre de progressão e (B) sobrevida global, de 
acordo com o índice de comorbidade de Charlson, traços 
verticais representam pacientes censurados 
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Figura 8 -  (A) sobrevida livre de progressão e (B) sobrevida global, de 

acordo com a concentração de hemoglobina ao TaCTH (g/dl), 
traços verticais representam pacientes censurados 
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6 Discussão 

 

 

6.1 População estudada 

 

Inicialmente é necessário fazer algumas considerações em relação 

à população estudada. A maioria dos trabalhos recentes de avaliação de 

idosos com MM estudou pessoas com idade maior ou igual a 65 anos (29, 189, 

199), incluindo um dos poucos estudos prospectivos randomizados sobre o 

tema (15). Alguns outros estudos utilizaram como corte idade maior ou igual a 

70 anos (19, 25). No entanto, nesta dissertação, optou-se por incluir pacientes 

um pouco mais jovens, com idade maior ou igual a 60 anos. 

Houve alguns motivos para essa escolha. Em primeiro lugar, não há 

uma definição universalmente aceita de idoso. Não há nenhum evento 

biológico ou médico que defina a idade ideal para classificar alguém como 

idoso. Neste estudo, optou-se por usar a definição da Organização mundial 

de Saúde (OMS), que considera idoso, no país em desenvolvimento, a 

pessoa com mais de 60 anos. Conforme o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (200) 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define como idosa, 
a pessoa que possui 65 anos ou mais, em países 
considerados desenvolvidos, e acima de 60 anos, em países 
considerados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. O 
Brasil é enquadrado entre os países da segunda categoria. 
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Além disso, a maioria dos estudos de MM e TaCTH foram 

publicados em países desenvolvidos onde a expectativa de vida ao nascer é 

muito mais alta que a de nosso País. No Brasil, a expectativa de vida ao 

nascer é 76 anos, já no Canada é 82 anos (201). Aos 60 anos, as expectativas 

de vida no Brasil e no Canada são, respectivamente, 21,7 e 25,7 anos (202). A 

partir disso, podemos supor que o benefício que um brasileiro teria ao ser 

submetido a um TaCTH por MM aos 60 anos, seria semelhante a uma 

pessoa de 65 anos que vivesse em um país desenvolvido. 

Comparando os pacientes de nosso estudo com a população geral 

de idosos no Brasil notamos diferenças. As prevalências de doença 

pulmonar obstrutiva crônica, demência e acidente vascular encefálico prévio 

em nossa casuística foram 4,0%, 0,6% e 1,7%, respectivamente. Dados de 

estudos brasileiros, mostram que a prevalência dessas comorbidades em 

idosos são maiores: 17% (203), 2,9% (204) e 5,1% (205), respectivamente. Isso 

sugere que a população de idosos submetida a TaCTH seja uma amostra 

selecionada e não representa a população de idosos do Brasil como um 

todo, já que, em muitos casos, comorbidades são contraindicações para 

realização do procedimento. 

Em nosso estudo, a proporção de pacientes que, ao diagnóstico do 

MM, apresentavam ISS de III e concentração de creatinina maior que 2,0 

mg/dl foram respectivamente 31,4% e 18,3%, características parecidas à 

população de outros estudos semelhantes ao nosso que avaliam TaCTH em 

idosos (Tabela 19). No que se refere à resposta do MM no momento do 

TaCTH, 55,8% dos pacientes de nossa população apresentavam pelo 
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menos RPMB, uma resposta mais profunda de outros estudos. El Cheikh e 

colaboradores (21), Stettler e colaboradores (24) e Cohen e colaboradores (33) 

reportaram, respectivamente, que somente 11%, 37% e 44,4% dos 

pacientes apresentaram pelo menos, RMPB no momento do TaCTH. 

Embora a resposta pré-TaCTH tenha sido profunda, nossa 

população possui um pior performance status quando comparada à de 

outros estudos; 17,9% e 4,8% dos pacientes em nosso estudo 

apresentaram, respectivamente, ECOG-PS de 2 e 3; Marini e colaboradores 

(27) não reportaram pacientes com ECOG>2; Cohen e colaboradores 

reportaram somente 12,9% com ECOG-PS≥2; Muta e colaboradores 

reportaram somente 4% com ECOG-PS≥2 (22). Isso, possivelmente, é por 

consequência do grande volume de doença óssea dos pacientes ao 

diagnóstico, representado pelo estadiamento Durie-Salmon. Nossa 

prevalência de Durie-Salmon de III foi 85,7%, mais elevada que a maioria 

dos outros estudos, conforme mostram os dados da (Tabela 19). 
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Tabela 19 -  Distribuição das características dos pacientes incluídos em 
estudos retrospectivos publicados a partir de 2005 que 
avaliaram o transplante autólogo de células-tronco 
hematopoiéticas em pacientes idosos com mieloma múltiplo  

Estudo (ano de publicação) Idade n ISS de III DS de III 
Cr > 2,0 
mg/dl 

Jantunen (17) (2006) 1 

 

≥65 22 50% - - 

Gertz (18) (2007) 1 >65 137 16% 61% 8% 

Qazilbash (19) (2007) >70 26 15% - 19% 2 

Kumar (20) (2008) 1 ≥70 33 - 48% - 

El Cheikh (21) (2011)  >65 

60-65 

82 

104 

- 80% 

73% 

- 

Muta (22) (2013) 1 ≥65 25 12% 84% - 

Merz (23) (2014)  70-75 

65-69 

60-64 

26 

93 

83 

23% 

24% 

20% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Stettler (24) (2016) 1 ≥70 

66–69 

12 

49 

17% 

59% 

- 

- 

25% 

24% 

Muchtar (25) (2016) 1 >70 207 29,1% - - 

Huang (26) (2017) 1 ≥65 97 11% - - 

Marini (27) (2019) 1 >65 29 35% - 16% 

Antonioli (28) (2020) ≥65 83 25% - 8% 

Wiebach (206) (2020) 1 ≥65 26 15,4% 76,9% - 

Presente estudo ≥60 177 31,4% 85,7% 18,3% 

ABREVIATURAS: ISS - international staging system; DS - Durie-Salmon; Cr - creatinina 
1 estudos compararam idosos com não idosos, só descrito na tabela as características da população 
idoso 
2 Cr> 1,5 mg/dl 
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6.2 Toxicidade e mortalidade precoce 

 

A análise de dados sobre toxicidade do TaCTH não é uma tarefa 

simples. Embora alguns estudos tenham reportado os graus de toxicidade 

de idosos submetidos a TaCTH, diferenças entre definições e cortes de 

idades além do baixo número de pacientes tornam difíceis as comparações 

dos resultados entre os trabalhos. Isso ajuda a explicar a grande variação de 

toxicidade entre os diferentes estudos (Tabela 20). O maior trabalho 

publicado sobre o tema é de Sanchez e colaboradores. Os pesquisadores 

analisaram as toxicidades de 2.209 pacientes submetidos a TaCTH por MM 

nos Estados Unidos da América. Embora a mortalidade do estudo tenha sido 

baixa e não tenha havido diferença entre as mortalidades dos pacientes 

idosos e dos mais jovens, os pesquisadores observaram que os idosos 

apresentavam maior chance de apresentar choque séptico, pneumonia, 

falência respiratória e arritmias cardíacas que os mais jovens (31). Do mesmo 

modo em nosso estudo as toxicidades mais prevalentes reportadas por 

Sanchez e colaboradores foram do trato gastrointestinal, com mucosite e 

diarreia (31). 

Encontramos quatro fatores associados ao desfecho toxicidade 

grave em nossa análise multivariada. Um destes fatores foi infusão de 

células-tronco a fresco. Um dos possíveis motivos para esse achado seria o 

fato do dimetilsulfóxido, o crioprotetor usado na conservação das células, ter 

o potencial de prevenir mucosite oral grave, como mostrado em um estudo 

com modelos murinos (207). Este resultado, no entanto, não significa que a 
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infusão de células-tronco a fresco seja pior. Acreditamos que o uso de 

células não criopreservadas têm diversas vantagens. Não só diminuem os 

custos da infusão, como também evitam as toxicidades do dimetilsulfóxido. A 

infusão de células a fresco já se mostrou segura em estudos em pacientes 

com MM e linfoma (208, 209). 

Os demais fatores da análise multivariada relacionados à toxicidade 

grave foram: ECOG-PS, concentração de hemoglobina e concentração de 

albumina. Todos esses fatores podem ser modificados com diagnóstico 

precoce e com um tratamento quimioterápico eficiente. Assim, aumentar a 

disponibilidade de drogas eficientes, como inibidores de proteossomo e 

investir em uma rede de assistência básica capaz de diagnosticar e 

referenciar pacientes rapidamente, pode em última instância levar a uma 

menor morbidade do TaCTH. 

Em nosso trabalho, observamos uma MRT de 6,2% (11 pacientes), 

maior que a observada na literatura, que gira em torno de 1% e 4% (Tabela 

20). Dos 11 pacientes que foram a óbito, 10 tiveram como causa infecção. 

Uma possível medida para diminuir esse risco seria o uso de doses menores 

de melfalano, já que a intensidade de condicionamento está relacionada ao 

grau da lesão de mucosa, permitindo a translocação de bactérias (210). 

Badros e colaboradores analisaram pacientes submetidos a TaCTH por MM 

com idade maior ou igual a 70 anos e observaram uma maior incidência de 

mucosite nos indivíduos que realizaram condicionamento melfalano com 

doses de 200 mg/m2 em relação aos que usaram 140 mg/m2, 70% vs. 40% 

(p=0,03) respectivamente, sugerindo uma maior incidência de lesão de 
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barreira mucosa em pacientes expostos a altas doses de melfalano. Cabe 

ainda ressaltar que, nesse estudo, a mortalidade dos pacientes expostos a 

altas de melfalano foi maior; 16% vs. 2% (p=0,05) (32). 

No entanto, não nos parece uma estratégia interessante uma 

redução universal da dose do melfalano por algumas razões. Em primeiro 

lugar, diversos estudos utilizaram dose de 200 mg/m2 em idosos e não 

observaram uma mortalidade maior em relação aos pacientes que usaram 

140 mg/m2, conforme é possível observar nos dados da (Tabela 20). Além 

disso, em nossa casuística dos sete pacientes que foram a óbitos e tiveram 

a etiologia de infecção detectada, quatro faleceram de infecção de corrente 

sanguínea associada a cateter, uma complicação que não está diretamente 

relacionada à intensidade do condicionamento. Em terceiro lugar, em nossas 

análise multivariadas, a dose do condicionamento não se relacionou nem 

com mortalidade nem com toxicidade grave. 

Encontramos dois fatores associados ao desfecho óbito em nossa 

análise multivariada. Um destes fatores foi a concentração sérica de 

creatinina. Mahindra e colaboradores observaram resultados semelhantes. 

Em um estudo retrospectivo os pesquisadores analisaram 1.492 pacientes 

que realizaram TaCTH por MM estraficados por função renal (clearence de 

creatinina ≥60 ml/min; entre 30-59 ml/min e <30 ml/min) o único fator nas 

análises multivariadas associado à mortalidade relacionada ao transplante 

foi depuração de creatinina <30 ml/min (211). 

O outro fator, ECOG-PS, é um conhecido fator prognóstico em MM 

(210, 211) e transplante de células-tronco (213, 215). ECOG-PS pode estar 
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relacionado à mortalidade do TaCTH por diversos motivos: grande volume 

de doença óssea, baixa reserva orgânica ou presença de comorbidades. 

Embora o ICC não tenha sido uma variável relacionada ao óbito na 

análise multivarida acreditamos que esse fator pode ser preditor de 

mortalidade. No presente estudo, dos 11 que foram a óbito, sete 

apresentavam dois ou mais pontos no ICC. MRT é evento raro e, 

provavelmente, não houve poder estatístico suficiente para que pudéssemos 

detectar estas diferenças em nossas análises. O ICC já se mostrou como 

fator relacionado à mortalidade precoce em pacientes idosos submetidos a 

transplante alogênico (216). 

Embora nosso estudo não tenha sido desenhado para comparar 

pacientes idosos com não idosos, um dado chama atenção: nas análises 

multivariadas idade maior ou igual a 65 anos não foi um fator de risco para 

morbimortalidade em relação aos pacientes mais jovens. Acreditamos que 

ao levarmos em conta, comorbidades e a performance dos pacientes, idade 

não é um fator tão relevante. Alguns dados corroboram essa hipótese. No 

CRASH score, uma escala desenvolvida para prever efeitos colaterais de 

quimioterapia em idosos, idade cronológica não foi um fator de risco 

independente para toxicidade (217). Do mesmo modo que nosso estudo, um 

levantamento da Universidade de Arkansas de 550 pacientes submetidos a 

TaCTH por MM, observou uma frequência de toxicidades extramedulares e 

mortalidade semelhantes entre pacientes mais idosos e mais jovens (218). 

Observamos, assim, em nosso estudo uma alta mortalidade dos 

pacientes com idade maior ou igual a 60 anos submetidos a TaCTH por MM, 
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essa mortalidade está mais relacionada com performance status e 

comorbidades do que fatores relacionados ao TaCTH em si. Uma possível 

maneira de tentar modificar isso, seria com o desenvolvimento de escalas 

geriátricas específicas para essa população. Temos evidências de que o 

TaCTH é um procedimento seguro no paciente idoso selecionado (27, 191), no 

entanto, essa população é bastante heterogênea e é necessário a criação de 

um instrumento que consiga identificar o candidato idoso ideal ao TaCTH. 

Apesar de hoje sabermos que a avaliação geriátrica pode predizer sobrevida 

e toxicidade no indivíduo idoso com MM (171), não temos ainda uma escala 

validada ou desenvolvida especialmente para estudar a mortalidade do 

TaCTH. Nos dias de hoje em que temos um universo crescente de opções 

terapêuticas para o tratamento MM, seria importante o desenvolvimento de 

uma ferramenta que pudesse ajudar a predizer o risco de mortalidade do 

TaCTH e seu real benefício em pacientes frágeis. 
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Tabela 20 -  Distribuição das toxicidades dos pacientes incluídos em 
estudos retrospectivos publicados a partir de 2005 que 
avaliaram o transplante autólogo de células-tronco 
hematopoiéticas em pacientes idosos com mieloma múltiplo  

Estudo (ano de 
publicação) 

Idade n melfalano 
200mg/m2 2  

MRT Mucosite 
(G3 e 4) 

Diarreia 
(G3 e 4) 

Febre 

Jantunen (17) (2006) 1 

 

≥65 

<65 

22 

79 

100% 

100% 

0 

1,4% 

13% 17% 70% 

73% 

Gertz (18) (2007) 1 >65 

≤64 

137 

541 

85% 

95% 

3% 

3% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Qazilbash (19) (2007) >70 26 73% 0% - - - 

Kumar (20) (2008) 1 ≥70 

≤65 

33 

60 

70% 

95% 

1% 

0% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

El Cheikh (21) (2011)  >65 

60-65 

82 

104 

43% 

10% 

4% 

4% 

25% 

40% 

- 

- 

- 

- 

Muta (22) (2013) 1 ≥65 

<65 

25 

6 

60% 

90% 

4% 

3% 

4% 

3% 

68% 3 

46% 3 

76% 

84% 

Merz (23) (2014)  70-75 

65-69 

60-64 

26 

93 

83 

100% 

96% 

96% 

0% 

1% 

2% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Stettler (24) (2016) 1 ≥70 

66–69 

≤65 

12 

49 

237 

0% 

100% 

100% 

0% 

0% 

2% 

2% 3 

2% 3 

2% 3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Muchtar (25) (2016) 1 >70 

≤69 

207 

1764 

55% 

95% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Huang (26) (2017) 1 ≥65 

<65 

97 

241 

55% 

89% 

0% 

1% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Marini (27) (2019) 1 >65 

≤65 

29 

103 

38% 

98% 

10% 

<1% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Antonioli (28) (2020) ≥65 83 34% 0% - - - 

Wiebach (206) (2020) 1 ≥65 26 35% 3,9% 11,5% 19,2% - 

Presente estudo ≥60 177 76% 6,2% 19,5% 23,0% 77,2% 

ABREVIATURAS: G - grau; MRT - mortalidade relacionada ao transplante 

1 estudos compararam idosos com não idosos, só descrito nos dados da tabela as características da 
população considerada idosa 

2 Proporção dos pacientes que fizeram condicionamento com dose de 200mg/m2 

3 dados de toxicidade de graus 1 até 4 
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6.3 Sobrevida livre de progressão e sobrevida global 

 

Em nossas análises, encontramos uma SLP mediana de 23,6 

meses e uma SG mediana de 92,2 meses, resultados semelhantes às de 

outros estudos retrospectivos em população idosa publicados na literatura 

(Tabela 21). 

Alguns pontos de nosso trabalho merecem destaque. Em primeiro 

lugar, idade acima ou abaixo de 65 anos, não foi um fator independente para 

SLP nem SG nas análises multivariadas. Muitos estudos observaram 

resultados semelhantes, Stettler e colaboradores não viram diferenças na 

SG dos 61 pacientes com idade maior ou igual a 65 anos, quando 

comparados com pacientes mais jovens (189), Muchtar e colaboradores 

observaram uma SG mediana de 6,1 anos e 7,8 anos (p=0,11) em idosos e 

jovens respectivamente (25). Alguns estudos, no entanto, observaram 

resultados diferentes e colocam que a idade cronológica é sim um fator 

relacionado à SG. No estudo de Schain e colaboradores, a idade elevada foi 

associada a uma maior mortalidade nas análises multivariadas (199). Muta e 

colaboradores também reportaram uma tendência a uma SG menor em 

idosos 40,8 vs. 72,5 meses (p=0,07) (22). É interessante comentar que muitos 

dos estudos que observaram uma menor SG nos pacientes mais velhos 

observaram SLP semelhantes em idosos e jovens (22, 26). SG é um desfecho 

que inclui morte como um evento único e não discrimina a causa da óbito. 

Desse modo, o aumento de mortalidade dos idosos em alguns estudos pode 

ser não por consequência do TaCTH ou do MM mas outras causas inerentes 
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à idade que avançam, como doença cardiovascular ou tumores sólidos, por 

exemplo. Além disso, parte dessa diferença de SG entre idosos e não idosos 

pode ser explicada não pela diferença pura e simples da idade cronológica 

mas, sim, por diferença em relação a comorbidades, já que quanto mais 

velho um indivíduo, maior será a chance dele apresentar doenças 

associadas (219). Uma análise retrospectiva de 1.435 pacientes de quatro 

estudos prospectivos randomizados mostrou que não só  idade mas também 

lesão orgânica tem relação com a sobrevida em pacientes com MM (220). 

Um achado importante foi que nossa análise multivariada mostrou 

que doses mais altas de melfalano foram associadas a uma SLP maior. 

Esse resultado vai de encontro à maioria dos estudos que avaliam TaCTH 

em idosos com MM que observam as mesmas SLP com doses de melfalano 

de 140mg/m2 e 200mg/m2 (25, 33, 191, 221). Não está claro o motivo dessa 

diferença. Talvez particularidades de nossa população, uma vez que 

incluímos pacientes mais jovens e sem acesso a inibidores de proteossomo 

e lenalidomida, possam explicar isso. De todo modo, acreditamos que a 

dose melfalano deve ser individualizada. Um estudo de registro do European 

Society for Blood and Marrow Transplantation, que incluiu somente 

pacientes com idade inferior a 65 anos, não mostrou diferenças entre 

melfalano em dose de 140mg/m2 e 200mg/m2 (222). No entanto, a análise de 

subgrupo mostrou que os pacientes que não atingiram ao menos RPMB 

após a terapia de indução se beneficiaram de doses mais elevadas de 

melfalano. Os autores concluiram que a resposta pré-TaCTH poderia ajudar 

na decisão da dose de melfalano do condicionamento. Essa estratégia pode 
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ser interessante também em pacientes idosos, já que não só o nosso 

estudo, mas também outros (17, 23), mostraram que a MRT não aumenta com 

doses mais altas de melfalano. 

Evidências recentes referem que o status da doença está 

relacionado ao desfecho no longo prazo (223, 224). No entanto, em nosso 

estudo o status de resposta pré-transplante não teve relação com SLP nem 

com SG, um dos possíveis motivos disso é que não tivemos um segmento 

longo ou poder estatístico suficiente para detectar tais diferenças. Com um 

número maior de pacientes e eventos, não seria necessário dicotomizar a 

variável status de resposta, o que seria importante para entender melhor seu 

significado. Já foi mostrado que respostas mais profundas estão relacionas 

não só com SLP, mas também com SG (225). Acreditamos que obter uma 

resposta profunda é importante no paciente idoso, uma vez que esse grupo 

de pacientes costuma ter mais falhas no tratamento quimioterápico (226) e ter 

uma menor duração de resposta na linhas subsequentes de tratamento (227). 

Assim, podemos concluir que, apesar de todas as dificuldades 

inerentes ao TaCTH de pacientes com MM tratados em um serviço público 

com nenhum acesso a novas drogas, conseguimos SLP e SG aceitáveis, 

com dados comparáveis a outros estudos de países desenvolvidos. Um dos 

desafios para nosso serviço nos próximos anos é não só aumentar a 

sobrevida dos pacientes idosos, mas também investir em tratamentos que 

permitam aos pacientes ter independência funcional e boa qualidade de 

vida. 



Discussão 114 

  

 

 

Tabela 21 -  Sobrevida livre de progressão e Sobrevida global dos estudos 
estudos retrospectivos publicados a partir de 2005 que 
avaliaram o transplante autólogo de células-tronco 
hematopoiéticas em pacientes idosos com mieloma múltiplo 

Estudo (ano de 
publicação) 

Idade n 
Sobrevida livre de 

progressão 
mediana (meses) 

Sobrevida global 
mediana (meses) 

Jantunen (17) (2006) 1 

 

≥65 

<65 

22 

79 

21 

23 

57 

66 

Gertz (18) (2007) 1 >65 

≤64 

137 

541 

17 

17 

44 

44 

Qazilbash (19) (2007) >70 26 24 - 

Kumar (20) (2008) 1 ≥70 

≤65 

33 

60 

29 

18 

- 

53 

El Cheikh (21) (2011)  >65 

60-65 

82 

104 

- 

- 

54% (5 anos) 

57% (5 anos) 

Muta (22) (2013) 1 ≥65 

<65 

25 

6 

17 

21 

41 

73 

Merz (23) (2014)  70-75 

65-69 

60-64 

26 

93 

83 

23 

23 

27 

- 

- 

- 

Stettler (24) (2016) 1 ≥70 

66–69 

≤65 

12 

49 

237 

8 

18 

22 

- 

10 

23 

Muchtar (25) (2016) 1 >70 

≤69 

207 

1764 

33,5 

33,8 

73,2 

93,6 

Huang (26) (2017) 1 ≥65 

<65 

97 

241 

25 

24,5 

49,2 

83,8 

Marini (27) (2019) 1 >65 

≤65 

29 

103 

59 

45 

83 

59 

Antonioli (28) (2020) ≥65 83 35 - 

Presente estudo ≥60 177 23,6 92,2 

NOTA: o estudo de Wiebach e colaboradores mencionado nas tabelas 19 e 20 não reporta dados 
referentes nem a sobrevida livre de progressão nem a sobrevida global  

1 estudos compararam idosos com não idosos, só descrito nos dados da tabela as características da 
população idoso 
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6.4 Limitações 

 

A importância de nosso estudo é inegável. Até hoje poucos estudos 

avaliaram o TaCTH em pacientes idosos com MM com enfoque na 

toxicidade. No entanto, muitas limitações podem ser observadas. 

Em primeiro lugar, é possível detectar um viés de seleção inerente 

aos estudos retrospectivos unicêntricos. O Hospital das Clínicas da 

Universidade de São Paulo é um serviço terciário da maior e mais rica 

cidade do Brasil. Nossa população de pacientes com MM, provavelmente, 

não representa o que acontece no Brasil como um todo, é possível que 

nossos resultados não possam ser generalizados para outros centros de 

nosso País. 

Em segundo lugar, nossa base de dados apresenta falhas. Muitos 

dados, especialmente, de pacientes mais antigos, foram perdidos. Em nosso 

estudo, 36,7% dos pacientes transplantados foram encaminhados de outros 

centros e em grande parte desses pacientes não foi possível obter os dados 

de seguimento a longo prazo. Além disso, na avaliação pós-TaCTH não é 

rotina, em nosso serviço, realizar de avaliação medular, o que impossibilita a 

documentação de resposta completa do MM pelos critérios do IMWG. 

Por fim, o presente estudo foi feito em um serviço público onde os 

recursos financeiros são escassos, o que significa que dados de fluorescent 

in situ hybridization (FISH) não estavam disponíveis. Além disso, por 

questões financeiras, não estão disponíveis em nosso serviço tratamentos 

com inibidores de proteossomo e imunomoduladores de nova geração. É 
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possível que nossos resultados tivessem sido diferentes se mais recursos 

para estadiamento e tratamento dos pacientes estivessem disponíveis.  

Apesar de todas as limitações, acreditamos que nosso estudo seja 

único, no nosso conhecimento, não existem dados similares em países da 

América do Sul. De todo modo, mais dados prospectivos são necessários 

para entender melhor o papel do TaCTH no idoso. Futuros estudos sobre o 

tema precisam focar no impacto da avaliação geriátrica na morbimortalidade 

do TaCTH. 
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7 Conclusões 

 

 

Através dos resultados obtidos nesse estudo podemos concluir que: 

 

1. Houve uma alta mortalidade relacionada ao TaCTH em nosso 

estudo. 

2. A principal causa de óbito foi infecção, sobretudo bacteriana. 

Medidas como melhor cuidado com cateteres de longa 

permanência e evitar a colonização por germes multidroga 

resistente podem diminuir essa mortalidade. 

3. As principais toxicidades não infecciosas de nosso estudo foram 

as toxicidades do trato gastrointestinal. 

4. Os principais fatores relacionados à morbimortalidade no TaCTH 

não foram fatores diretamente relacionados ao TaCTH (como 

por exemplo a intensidade do condicionamento), mas, sim, a 

fatores relacionados performance status do paciente. Nesse 

sentido, realizar avaliação geriátrica poderia ajudar a identificar 

os pacientes com os maiores riscos no TaCTH. 

5. Apesar da alta MRT, a SLP e SG pós-TaCTH foram semelhantes 

aos resultados da literatura e, por conta disso, acreditamos que 

o TaCTH seja uma opção factível em pacientes selecionados 

com idade maior ou igual a 60 anos. 
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8 Anexos 

 

Anexo A - Critérios diagnóstico de mieloma múltiplo segundo diretrizes 

do International Myeloma Working Group 

 

Ambos critérios devem estar presentes: 

- Pelo menos 10% de plasmócitos clonais ou plasmocitoma extramedular ou ósseo ou 
comprovado por biópsia 

- Pelo menos um dos seguinte eventos definidores de mieloma: 

- Evidência de lesão de órgão-alvo que pode ser atribuída ao distúrbio proliferativo de 
plasmócitos, especificamente: 

- Hipercalcemia: cálcio sérico> 0,25 mmol/L (> 1mg/dL) em relação ao limite superior da 
normalidade ou > 2,75 mmol/L (> 11mg/dL) 

- Insuficiência renal: depuração de creatinina <40 mL por minuto ou creatinina sérica> 177 
μmol/L (> 2 mg/dL) 

- Anemia: valor de hemoglobina > 2 g/L abaixo do limite inferior da normalidade, ou valor de 
hemoglobina   <10 g/dL 

- Lesões ósseas: uma ou mais lesões líticas na radiografia , tomografia computadorizada 
ou tomografia por emissão de pósitrons 

- 60% ou mais de plasmócitos clonais 

- Razão de cadeia leve livre envolvida/não envolvida no soro de 100 ou maior (nível da cadeia 
envolvida precisa ser ≥100 mg/L) 

- Mais de uma lesão focal na ressonância magnética (pelo menos 5 mm em tamanho) 

Fonte: Rajkumar, SV. Updated Diagnostic Criteria and Staging System for Multiple Myeloma. American 
Society of Clinical Oncology Educational Book 2016 :36, e418-e423 (traduzido) 
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Anexo B - Critérios de resposta segundo diretrizes do International 

Myeloma Working Group 

 

Resposta 
completa 

estrita 

Resposta completa, conforme definido abaixo, mais razão de cadeias leves livres 
normal e ausência de células clonais na biópsia de medula óssea por imuno-
histoquímica (razão κ/λ ≤4:1 ou ≥1:2 para pacientes κ e λ, respectivamente, após 
contagem de ≥100 plasmócitos) 

Reposta 
completa 

Imunofixação sérica e urinária negativa e desaparecimento de quaisquer 
plasmocitomas de partes moles e <5% de plasmócitos no aspirado de medula óssea 

Resposta 
parcial muito 

boa 

Proteína M sérica e urinária detectável por imunofixação, mas não por eletroforese ou 
redução de ≥90% na proteína M sérica e nível de proteína M urinária <100 mg por 24 
horas 

Resposta 
parcial  

≥50% de redução da proteína M sérica e redução da proteína M urinária de 24 h em 
≥90% ou para <200 mg por 24 h; 

Se a proteína M sérica e urinária não forem mensuráveis, uma redução ≥50% na 
diferença entre os níveis de cadeia leve envolvida e não envolvida é necessária no 
lugar dos critérios da proteína M; 

Se a proteína M sérica, urinária e as cadeias leves livres no soro não forem 
mensuráveis  é necessária uma redução ≥50% do número de plasmócitos no lugar da 
proteína M, desde que a porcentagem basal de plasmócitos da medula óssea basal 
tenha sido ≥30%. Além desses critérios, se presente inicialmente, uma redução ≥50% 
na soma dos produtos dos diâmetros de plasmocitomas de partes moles também é 
necessária 

Resposta 
mínima 

Redução ≥25% mas ≤49% da proteína M sérica e redução da proteína M na urina de 
24h em 50–89%. Além dos critérios listados acima, se presente inicialmente, uma 
redução ≥50% na soma dos produtos dos diâmetros de plasmocitomas de partes 
moles também é necessária 

Doença 
estável  

Não recomendado para uso como indicador de resposta; a estabilidade da doença é 
melhor descrita fornecendo as estimativas de tempo de progressão. Não atender aos 
critérios de resposta completa, resposta parcial muito boa, resposta parcial, resposta 
mínima ou progressão de doença 

Progressão de 
doença 

Qualquer um ou mais dos seguintes critérios: 

Aumento de 25% em relação a menor valor de resposta confirmada em um ou mais 
dos seguintes critérios: 

Proteína M sérica (aumento absoluto deve ser ≥0,5 g/dL); 

Aumento da proteína M sérica ≥1 g/dL, se o componente M mais baixo for ≥5 g/dL; 

Proteína M na urina (o aumento absoluto deve ser ≥200 mg/24h); 

Em pacientes sem níveis mensuráveis de proteína M sérica e urinária, a diferença 
entre os níveis de cadeia leve envolvida e não envolvida (o aumento absoluto deve ser 
>10 mg/dL);  

Em pacientes sem níveis mensuráveis de proteína M sérica e urinária e sem níveis 
mensuráveis de cadeias leves livres, a porcentagem de plasmócitos da medula óssea, 
independentemente do inicial (o aumento absoluto deve ser ≥10%); 

Aparecimento de nova(s) lesão(ões), aumento ≥50% do nadir da soma de produtos 
dos diâmetros de > 1 lesão ou aumento ≥50% no diâmetro mais longo de uma lesão 
anterior > 1cm no eixo curto; Aumento ≥50% nas células plasmáticas circulantes 
(mínimo de 200 células por μL) se esta for a única medida de doença 

FONTE: Kumar S, Paiva B, Anderson KC, Durie B, Landgren O, Moreau P, et al. International 
Myeloma Working Group consensus criteria for response and minimal residual disease assessment in 
multiple myeloma. The Lancet Oncology. 2016;17(8):e328-e46. (traduzido) 
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Anexo C - Graus das toxicidade avaliadas no estudo segundo os 

critérios do Common Terminology Criteria for Adverse Events versão 

4.0 

 

Evento 
adverso 

    Grau 

1  2  3  4  5 

Nausea Perda de 

apetite sem 
alteração dos 
hábitos 
alimentares 

 Diminuição de ingesta 

oral sem perda 
significativa de peso, 
desidratação ou 
desnutrição 

 Ingestão 

calórica ou 
hídrica oral 
inadequada; 
necessidade de 

alimentação por 
sonda nutrição 
parenteral ou 
hospitalização 

 -  - 

Definição: Distúrbio caracterizado por sensação de enjôo e/ou vontade de vomitar. 

Mucosite 
oral 

assintomático 

ou sintomas 
leves; 

intervenção 
não indicada 

 Dor moderada; não 

interfere com a 
ingestão oral; 

modificação de dieta 
indicada 

 Dor forte; 

interferindo 
com a ingestão 
oral 

 Consequências com 

risco de vida; 
intervenção urgente 

indicada 

 Morte 

Definição: Distúrbio caracterizado por inflamação da mucosa oral. 

Diarreia Aumento <4 no 

número de 

evacuações 
em relação ao 
basal; aumento 

leve no volume 
da ostomia em 
comparação 
ao basal  

 Aumento de 4 a 6 no 

número de 

evacuações em em 
relação ao basal; 
aumento moderado no 

volume da ostomia em 
comparação ao basal  

 Aumento ≥7 no 

número de 

evacuações em 
relação ao 
basal; 

incontinência; 
internação 
indicada; 

aumento 
importante no 
volume da 

ostomia em 
comparação ao 
basal; limitando 
autocuidado 

 Consequências com 

risco de vida; 
intervenção urgente 

indicada 

 

 Morte 

Definição: Distúrbio caracterizado por evacuações freqüentes e aquosas. 

Vômito 1-2 episódios 

(separados por 
5 minutos) em 
24 horas 

 3-5 episódios 

(separados por 5 
minutos) em 24 horas 

 

 ≥ 6 episódios 

(separados por 
5 minutos) em 
24 horas 

 Consequências com 

risco de vida; 
intervenção urgente 
indicada 

 Morte 

Definição: Transtorno caracterizado pelo ato reflexivo de ejetar o conteúdo do estômago pela boca. 

Lesão 

renal 
aguda 

Aumento de 

creatinina de 

>0,3 mg/dl; 
creatinina 1,5-
2,0x acima do 
basal 

 Creatinina 2-3x acima 
do basal 

 

 Creatinina > 3x 

basal ou > 4,0 

mg/dl; 
hospitalização 
indicada 

 Consequências com 

risco de vida; diálise 
indicada 

 Morte 

Definição: Distúrbio caracterizado pela perda aguda da função renal e é tradicionalmente classificado como pré-

renal (baixo fluxo sanguíneo para rim), renal (lesão renal) e pós-renal (obstrução ureteral ou do fluxo de urina para 
a bexiga). 
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