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 INTRODUÇÃO 

 

O Transplante de células tronco hematopoéticas é um tratamento eletivo, que utiliza a célula 

progenitora do próprio cliente ou de um doador compatível, para restabelecimento da 

hematopoese normal, após supressão medular com altas doses de quimioterapia. Possui 

potencial curativo para diversas patologias oncológicas, hematológicas, hereditárias e 

imunológicas. 

O transplante pode ser classificado como alogênico, singênico ou autólogo, de acordo com o 

tipo de doador, a partir de células obtidas através de três fontes: medula óssea, sangue 

periférico e sangue de cordão umbilical e placentário (SCUP).  

O transplante alogênico utiliza as células-tronco hematopoéticas de um doador aparentado 

(irmão do receptor) ou não aparentado (encontrado num registro de doadores ou banco de 

SCUP) que seja HLA (Antígeno Leucocitário Humano) compatível com o receptor. A coleta do 

material é feita, na maioria dos casos, diretamente da medula óssea, em centro cirúrgico, com 

equipe especializada e infundida no receptor através de acesso venoso central, em seu próprio 

leito de internação. O tratamento com quimioterapia em altas doses é realizado no receptor, 

dias antes do transplante, visando erradicar as células doentes e criar um espaço que será 

preenchido pelas células do enxerto. Trata-se de um procedimento complexo que envolve 

risco de complicações graves e fatais como a falha da pega (as células do enxerto não se 

estabelecem na medula do receptor), a doença enxerto contra hospedeiro (reação 

imunológica mediada pelas células do enxerto, direcionada a órgãos e tecidos do receptor) e 

infecções bacterianas, fúngicas e virais. 

O transplante singênico utiliza as células-tronco hematopoéticas obtidas de irmão gêmeo 

univitelino, que é geneticamente idêntico ao receptor. É um procedimento com menos riscos 

de complicações graves devido à compatibilidade perfeita entre os irmãos e o baixo risco de 

doença enxerto contra hospedeiro. Possui, entretanto, a desvantagem de ter maior taxa de 

recaída da doença de base, pela ausência do efeito enxerto versus leucemia e um número 

restrito de pessoas que se beneficiam do procedimento.  

O transplante autólogo contempla a utilização de fator de crescimento hematopoético, para 

mobilização de células progenitoras da medula óssea para sangue periférico, onde são 

coletadas, na maioria das vezes, por leucaférese e crio preservadas, para posterior infusão, 

com vistas a restabelecer a hematopoese normal, após quimioterapia agressiva. O cliente 

submetido a essa terapêutica deve estar, idealmente, no período de remissão da doença de 
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base, ou seja, com ausência de infiltração neoplásica na medula óssea, para que se minimize a 

chance de contaminação do enxerto com células malignas. Além disso, deve enquadrar-se nos 

critérios de elegibilidade adotados pela instituição, baseados em literatura específica, como o 

estadiamento da doença, resposta ao tratamento convencional, idade e ausência de co-

morbidades graves.  

O transplante autólogo possui menor risco de complicações graves, uma vez que as células do 

enxerto são provenientes do próprio cliente, porém a sua desvantagem é uma elevada taxa de 

recaída da doença pelo risco de contaminação do enxerto com células malignas e pela 

ausência do efeito enxerto versus tumor. 

 Além disso, poucas patologias podem ser tratadas com o transplante autólogo, são elas: a 

leucemia mielóide aguda (LMA), o linfoma não Hodgkin (LNH), a doença de Hodking (DH) e o 

mieloma múltiplo (MM). O transplante alogênico e singênico, em contra partida, abrangem o 

tratamento de uma maior variedade de doenças tais como: as leucemias agudas, mielóide e 

linfóide, leucemia mielóide crônica, mielodisplasia, anemia de fanconi, anemia plástica severa 

entre outras. 

Deste ponto em diante, serão abordados exclusivamente, os aspectos do transplante autólogo, 

suas fases, as possíveis complicações, bem como as ações de enfermagem recomendadas para 

uma assistência de excelência. Para fins didáticos, podemos considerar as seguintes etapas do 

transplante autólogo: 

 Pré-transplante 

 Mobilização, coleta e armazenamento das células progenitoras 

 Condicionamento 

 Infusão das células progenitoras 

 Aplasia e recuperação medular 

 Alta Hospitalar 

 

PRÉ TRANSPLANTE 

 

As patologias tratadas mais freqüentemente através do auto-transplante são: a leucemia 

mielóide aguda (LMA), o linfoma não Hodgkin (LNH), a doença de Hodking (DH) e o mieloma 

múltiplo (MM), desta forma, o cliente portador de uma dessas doenças poderá ser  

encaminhado pelo médico assistente ao ambulatório de transplante. Ele será acompanhado 

por uma equipe médica especializada que vai indicar ou não, a realização do procedimento, 

através da consulta, avaliação dos exames e parecer da equipe multidisciplinar. Ele será 
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encaminhado para consulta de enfermagem no ambulatório, junto com seus familiares, onde 

será realizado exame físico detalhado objetivando a resolução de problemas específicos até a 

data do transplante, as orientações sobre todas as etapas do procedimento e sobre o auto-

cuidado, e avaliação do grau de compreensão criando estratégias que facilitem seu 

aprendizado. O cliente e familiares poderão ser convidados a conhecer o quarto onde ficará 

internado para o procedimento e a equipe de enfermagem do setor de internação para criação 

de vínculo e diminuição da ansiedade relacionada ao desconhecimento do local e do processo 

terapêutico a que será submetido.  

 

Quadro 1: Check List - Pré Transplante de Células Tronco Hematopoéticas 

 

MOBILIZAÇÃO, COLETA E ARMAZENAMENTO DE CÉLULAS 

TRONCO HEMATOPOÉTICAS 

 

A mobilização, consiste na utilização de quimioterapia e fator estimulante de colônia de 

granulócitos (G-CSF), associado ou não a quimioterapia, com o objetivo de aumentar o 

quantitativo de células tronco e mobilizá-las da medula óssea para o sangue periférico a fim de 

serem coletadas por aférese e para posterior infusão.  

QUADRO 01 - Check List - Pré Transplante de Células Tronco Hematopoéticas 
Parecer da Equipe Multiprofissional: odontologia, psicologia, serviço social. 
Ausência de co-morbidades sistêmicas graves 
Ausência de infecção em atividade (especialmente infecção fúngica invasiva) 
PS (ECOG) =2;  
RX simples de tórax; 
Capacidade vital forçada (CVF) > 60% e difusão de CO (DLCO) normal (espirometria de 
fluxo); 
Fração de ejeção de VE > 50% (ecocardiograma transtorácico); 
Eletrocardiograma; 
ß-HCG para mulheres em idade fértil; 
Estudo imunohematológico; 
Coagulograma; 
Sorologias (HIV 1 e 2, HTLV I e II, HBV, HCV, sífilis e chagas); 
Ferritina; 
T4 livre e TSH; 
TGO e TGP até 2 vezes o normal; 
Bilirrubina total < 2 mg/dL; 
Creatinina sérica < 1.5 mg/dL; 
Clearance de creatinina >  60 mL/min 
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A quimioterapia é geralmente realizada no Setor de Ambulatório de Quimioterapia e o cliente 

e familiares são inseridos no PIDM (Programa de infusão domiciliar de medicamentos) para 

utilização da G-CSF por via subcutânea na própria residência o que reduz o período de 

hospitalização. Em alguns casos opta-se pela realização da mobilização com o cliente 

hospitalizado.  

A internação é marcada para o período estimado em que a contagem de células tronco em 

sangue periférico esteja adequada (CD34+ >10/μL). O dado é confirmado através de amostras 

de sangue para contagem pré-coleta e o cliente é encaminhado para realização da aférese do 

sangue periférico.   

Aférese é o processo de separação de células sangüíneas. Ela é feita através de um acesso 

venoso periférico de grosso calibre ou por acesso venoso central, de acordo com a indicação 

do hemoterapeuta. O sangue do cliente entra na máquina de aférese pelo interior de um 

circuito descartável, onde ocorre a separação celular por densidade, ou seja, eritrócitos, 

plaquetas, leucócitos e células tronco hematopoéticas, são direcionados, cada um para um 

dispositivo do circuito. Desta forma, as células desejadas, neste caso, as células tronco, são 

coletadas e o sangue é então reinfundido no cliente. Cada sessão dura em média de quatro a 

seis horas, algumas vezes são necessárias mais de uma sessão até que se alcance o número 

adequado de células. 

Reações adversas após o procedimento são raras, mas podem ocorrer e estão relacionadas ao 

citrato, substância presente na solução anticoagulante usada na aférese. Os sinais e sintomas 

apresentados incluem parestesias, frio, tremor, agitação psicomotora, taquicardia e 

hiperventilação. As células tronco coletadas são processadas e conservadas com Dimetil 

Sulfóxido (DMSO) e crio preservada em freezer a –80°C. 

Os protocolos de quimioterapia para mobilização adotados pela instituição, bem como a data 

provável de coleta por patologia estão expostos na tabela abaixo:  
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Tabela 01 – Protocolos de Tratamento na Mobilização 

M
ielom

a M
últiplo 

G-CSF  G-CSF 10 MG/kg/dia 12/12 horas 
(subcutâneo) 

Iniciar pré-coleta a partir do 
quarto dia consecutivo do uso 
do G-CSF. 

G-CSF + 
Ciclofosfamida 

Ciclofosfamida 1,5 g/m2 no D1; 
G-CSF 5 MG/kg subcutâneo de 
12/12 a partir do D4; 

Iniciar pré-coleta a partir do 
D10; 
 

Início de aférese com CD34 =10/μL. Coleta mínima de 2 x 106 células CD34/Kg para 
cada transplante. 

LM
A

 

Linker Reduzido Citarabina 2 g/m2 D1-D3 em 3 
horas;  
Etoposideo 5 mg/kg de 12/12 
horas D1-D3; 

Linker Reduzido 

G-CSF 5 μg/kg de 12/12 horas a partir do D14; 
Início de aférese com CD34 =10/μL. Previsão para início de coleta: D25 (D18 até D40). 
Coleta mínima de 2 x 106 células CD34/Kg. 

Linfom
a 

 
ESHAP 

Etoposido 40 mg/m 2 D1-D4; 
Metilprednisolona 500 mg D1-D4; 
Cisplatina 25 mg/m 2 D1-D4 IV EM 
24h 
Citarabina 2 g/m2 no D5; 
Mabthera 375 mg/m2 D1 (LNH 
CD20 positivo) 

G-CSF 5 μg/kg de 12/12 horas 
a partir do D6; 
Início de aférese com CD34 > 
10/μL. Previsão para início de 
coleta D16 (D13-D22). 

 
 
 
ICE 

Etoposido 100 mg/m 2 D1-D3; 
Ifosfamida 5 g/m 2 em infusão 
venosa contínua no D2; 
Mesna 5 g/m2 em infusão venosa 
contínua no D2.  
Carboplatina na dose AUC 5 no D2, 
calculado pela fórmula 5 x 
(clearance de creatinina + 25). 
Dose máxima de 800 mg. 
Mabthera 375 mg/m2 D1 (LNH 
CD20 positivo) 
  

G-CSF 5 μg/kg de 12/12 horas 
a partir do D5; 
Início de aférese com CD34 
=10/μL. Previsão para início de 
coleta D14. 
Coleta mínima de 2 x 106 
células CD34/Kg. 

Tabela 1: Protocolo de Tratamento - Mobilização 

 

1- Assistência de Enfermagem ao Cliente Hospitalizado Para Coleta das 
Células Tronco Hematopoéticas 

 

 Realizar as orientações para aplicação de G-CSF na residência conforme o PIDM 

 Admitir o cliente. 
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 Administrar G-CSF de 12/12 horas, conforme plano terapêutico, 

impreterivelmente as 18 e 06h, para que a medicação tenha seu pico de ação no 

momento do exame pré-coleta e na aférese 

 Encaminhar pedidos de exames e pareceres. 

 Auxiliar na implantação do cateter venoso central não tunelizado para coleta de 

células tronco, quando este for indicado 

 Realizar cuidados com o cateter conforme protocolo de cateter. 

 Encaminhar o cliente ao setor de hemoterapia para realização de aférese. 

 Receber o cliente do Setor de hemoterapia após a realização do procedimento. 

 Avaliar, intervir e registrar possíveis intercorrências durante aférese, como 

sintomas de reação ao citrato. 

 Retirar o cateter venoso central ou auxiliar a retirada após prescrição de alta 

hospitalar. 

 

REGIME DE CONDICIONAMENTO 
 

Consiste na administração de altas doses de quimioterápicos antineoplásicos, muito acima das 

dosagens convencionais, com o objetivo de destruir as células neoplásicas e criar espaço na 

medula óssea que será preenchido pelas células do enxerto. 

O condicionamento da medula é realizado nos dias que precedem o dia da infusão das células 

(D0). Por este motivo são contados de forma decrescente, enquanto os dias pós-TMO são 

contados de forma crescente, como exemplificado abaixo: 

 
Figura 1: Representação da contagem de dias antes, durante e após a infusão das células tronco hematopoéticas. 

 

Visando prevenir os efeitos adversos da quimioterapia e para profilaxia da infecção são 

administrados os seguintes medicamentos adjuvantes durante a hospitalização do cliente: 
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 Fluconazol 200mg IV de 1 vez ao dia, do D-2 até a pega 

 Aciclovir 250mg/m² IV de 12/12h do D-2 até a pega; 

 Albendazol 400mg VO durante 3 dias consecutivos; 

 Alopurinol 300mg VO por dia durante o condicionamento; 

 Ondansentrona 0,15mg/kg e 6/6h durante a quimioterapia e até necessário; 

 Hiper-hidratação com soro glicosado 5% mais aditivos no volume de 3000 

ml/m²/K/dia; 

 G-CSF 5μg/Kg/dia no D+5. 

 

 

1- Assistência de Enfermagem ao Cliente Hospitalizado Para 
Condicionamento 
 

 Admitir o cliente no Setor de Quimioterapia. 

 Fornecer materiais para uso exclusivo do cliente, mantendo-os próximo ao leito: 

aparelho de pressão, estetoscópio e termômetro. 

 Reorientar o cliente, de forma clara e objetiva e relatar seu grau de compreensão 

em relação às questões sobre o transplante, suas complicações potenciais, uso de 

acesso venoso central e auto-cuidado. 

 Orientar sobre a visitação de familiares e amigos: apenas 02 pessoas por dia, que 

não estejam com doença infecto-contagiosa, como virose, por exemplo. É 

necessária a permanência de um acompanhante durante toda a internação. 

 Manter hiper-hidratação venosa, por bomba de infusão contínua.  

 Realizar Balanço Hídrico e pesar em jejum, diariamente. 

 Realizar cuidados com o cateter venoso central conforme protocolo de cateter . 

 Orientar o cliente sobre a importância e como realizar cuidados de higiene 

corporal e oral (vide item 6.3) 

 Implementar medidas específicas. O protocolo de quimioterapia antineoplásica 

utilizado no condicionamento é diferente para cada patologia, de forma que as 

complicações decorrentes e os cuidados de enfermagem são conseqüentemente 

diferenciados (vide tabela 02) 
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Tabela 02 - CONDICIONAMENTO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

M
IELO

M
A

 M
Ú

LTIPLO
 - Protocolo M

el 200 

D-2 D-1 
Melfalan 100mg/m² por dia IV em dois dias consecutivos (total 200mg/m²) 

− Administrar o Melfalan imediatamente após diluição pela Farmácia de Manipulação, pois possui estabilidade 
de apenas 90 minutos após reconstituição. 

− Verificar a qualidade do acesso venoso, de acordo com a data de punção venosa, flebite, fluxo e refluxo, 
seguindo as orientações do protocolo de quimioterapia para administração de quimioterapia irritante. 

− Fornecer gelo para aplicação oral durante a infusão de melfalan para evitar mucosite oral. 
− Orientar sobre a possível ocorrência de diarréia, efeito colateral comum e orientar sobre adequada higiene 

íntima com utilização de ducha higiênica. 

LEU
CEM

IA
 M

IELÓ
ID

E A
G

U
D

A
 – Protocolo Bucy 

D-7 D-6 D-5 D-4 D-3 D-2 D-1 
Bussulfano 1mg/kg/dose de 6/6 horas (dose total de 16 mg/kg). 
Diazepam 5 mg IV de 6/6 horas iniciando 12 horas antes da 
primeira dose de bussulfano e terminando 12 horas após a última 
dose. 
 

Ciclofosfamida 60 mg/kg/dose nos 
D-3 e D-2 (dose total de 120 mg/kg) 
Mesna 10 mg/kg/dose iniciando uma 
hora antes de cada infusão de 
ciclofosfamida e de 4/4h após 
infusão por mais 
cinco doses (seis doses no total) 
Furosemida 20 mg 1 hora, 4 horas e 
8 horas após cada dose de 
ciclofosfamida. 

Repouso 

− Administrar medicação anticonvulsivante antes da 
administração dos comprimidos de bussulfan. 

− Atentar para sintomas de neurotoxicidade pelo bussulfan, como 
mudança de comportamento, tonturas e crise convulsiva e 
intervir. 

− Administrar os comprimidos de bussulfan preferencialmente 
após ingesta alimentar. 

− Repetir a administração de bussulfano em caso de êmese nos 
trinta primeiros minutos após ingesta.  

− Observar, registrar e intervir em casos de queixas abdominais e 
sinais e sintomas de alterações hepáticas, como: icterícia, 
aumento da circunferência abdominal, fezes de coloração clara, 
urina de coloração escura, dor no quadrante superior direito do 
abdome e ascite, devido ao risco de doença veno-oclusiva 
hepática (vide item 6.4) 

 

− Atuar na prevenção da cistite 
hemorrágica causada pela ciclofosfamida da 
seguinte forma. 
- Administrar mesna em horários regulares 
conforme plano terapêutico 
- Orientar o cliente e familiares sobre o risco 
de cistite hemorrágica e a importância do 
auto cuidado na prevenção deste efeito 
colateral. 
- Manter hiper-hidratação venosa nas 24 
horas por bomba de infusão contínua. 
- Realizar balanço hídrico rigoroso. 
- Verificar e registrar a diurese horária. No 
caso de diurese menor que 200ml/h, 
administrar furosemida conforme plano 
terapêutico 
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LIN
FO

M
A

 – Protocolo 

D-6 D-5 D-4 D-3 D-2 D-1 

Ciclofosfamida 1500 mg/m2/dia do  (dose total de 6000 mg/m 2); 
Mesna 1/6 da dose diária da ciclofosfamida iniciando uma hora 
antes de cada infusão de ciclofosfamida e de 4/4h 
após infusão por mais cinco doses (seis doses no total); 
Furosemida 10 mg 1 hora, 4 horas e 8 horas após cada dose de 
ciclofosfamida; 
 

Carmustina 300 mg/m 2 no D-2. 
− Verificar a qualidade do acesso 

venoso, antes da administração 
da carmustina, de acordo com a 
data de punção venosa, flebite, 
fluxo e refluxo, seguindo as 
orientações do protocolo de 
administração de 
quimioterapia, pois é 
quimioterapia irritante. 

− Reduzir a velocidade infusão da 
droga no caso de rush cutâneo. 

− Observar sinais e sintomas de 
toxicidade pulmonar no pós-
transplante como: tosse seca, 
taquipnéia, dispnéia, respiração 
irregular, ausculta pulmonar 
alterada e febre. 

 

Repouso 

Etoposideo 200 mg/m 2 de 12/12 horas (dose total de 

2400 mg/m 2) do D-6 ao D-4 

 

− Prevenir a cistite hemorrágica causada pela ciclofosfamida com 
as ações abaixo: 

− Administrar mesna em horários regulares conforme plano 
terapêutico 

− Orientar o cliente e familiares sobre o risco de cistite 
hemorrágica e a importância do auto-cuidado na prevenção 
deste efeito colateral. 

− Manter hiper-hidratação venosa nas 24 horas por bomba de 
infusão contínua. 

− Realizar balanço hídrico rigoroso. 
− Verificar e registrar a diurese horária. No caso de diurese 

menor que 200 ml/h, administrar furosemida conforme plano 
terapêutico. 

− Aferir e registrar a pressão arterial antes e após a infusão do 
etoposide, pelo risco de hipotensão. 

− Orientar o cliente a informar qualquer sensação de mal estar, 
tonteira, sudorese, durante a infusão de etoposide. 

 

INFUSÃO DAS CÉLULAS TRONCO HEMATOPOÉTICAS 
 

Após o condicionamento as células tronco hematopoéticas são infundidas, com fins de 

reconstrução do sistema hematopoético. Esse dia é chamado de D0 (dia zero). A infusão das 

células-tronco é realizada, por enfermeiro especializado, no próprio quarto do cliente, através 

de um acesso venoso central, após administração de pré-medicação, que visa reduzir o risco 

de hipersensibilidade pelo DMSO e reações alérgicas ao produto.  

A pré-medicação consiste na administração endovenosa de soro fisiológico a 0,9%, 500ml, 

manitol 20%, 100ml, prometazina 12,5mg, furosemida 10mg e paracetamol 750mg por via 
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oral.  Ao fim da infusão administra-se nova etapa de soro fisiológico a 0,9%, 500 ml, Manitol 

20%, 100 ml e furosemida 10mg por via endovenosa. 

O criopreservante é tóxico para as células tronco em temperatura ambiente, de forma que 

devem ser descongeladas imediatamente antes da infusão. O descongelamento da bolsa é 

feito no Setor de Hemoterapia sendo imediatamente transportada e infundida no cliente. O 

volume a ser infundido depende do volume previamente coletado. 

Nas primeiras 24 a 36 horas após o transplante o cliente exala um odor característico devido 

ao DMSO, podendo ocorrer também hemoglobinúria.  

1 - Assistência de Enfermagem ao Cliente Hospitalizado Durante A 
Infusão de Células Tronco Hematopoéticas de Sangue Periférico 
 

 Orientar cliente e familiares sobre o procedimento. 

 Contactar o setor de Hemoterapia, na manhã do D0, para agendamento do 

horário de infusão das células tronco hematopoiéticas. 

 Administrar a pré-medicação 30 minutos antes da infusão das células. 

 Solicitar o descongelamento e transporte, ao Setor de Hemoterapia, das células 

tronco. 

 Separar materiais: equipo de soro comum, de acordo com o número de bolsas a 

serem infundidas, soro fisiológico com equipo, gaze, seringa de 10 ml, agulha 

40x12 e luvas de procedimento. 

 Manter carrinho de parada cardiorrespiratória, completo, próximo ao quarto do 

cliente, para casos de hipersensibilidade grave. 

 Manter acesso venoso pérvio. 

 Aferir sinais vitais antes, durante e após a infusão de cada bolsa contendo células 

tronco e quando necessário. 

 Instalar a primeira bolsa contendo as células tronco programando a velocidade de 

infusão em 15 minutos.  

 Observar sinais e sintomas de sobrecarga volêmica e de hipersensibilidade, 

reduzir a velocidade de infusão e solicitar reavaliação médica, se necessário. 

 Ao final da primeira bolsa, solicitar o descongelamento e transporte, ao Setor de 

Hemoterapia, da 2ª bolsa e assim sucessivamente até o término da infusão do 

material. 

 Orientar o cliente sobre a possibilidade de se alimentar e utilizar o banheiro com 

auxílio, durante o procedimento. 
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 Orientar o cliente sobre a ocorrência de odor característico nas primeiras 24 ou 36 

horas e sobre possível ocorrência de hemoglobinúria nas primeiras 24 horas. 

 Administrar as medicações adjuvantes pós-transplante. 

 Registrar em prontuário o exame físico e a realização do procedimento (horário 

do início e fim de cada bolsa efundida, o horário do término da infusão, o volume 

total infundido, os sinais vitais aferidos, as intercorrências, as orientações 

fornecidas e qualquer informação pertinente). 

 

APLASIA E RECUPERAÇÃO MEDULAR 
 

Esta fase inicia-se após a infusão das células tronco, período em que ocorre aplasia da medula 

óssea, até a recuperação medular. Aproximadamente no D+5 as células tronco chegam à 

medula óssea e iniciam o processo de multiplicação celular, chamado de “pega”, que dará 

origem a todas as células do sangue. Constata-se a “pega” no transplante autólogo, 

geralmente entre o D+10 e D+15, quando a contagem plaquetária alcança 20.000/mm3 e os 

neutrófilos ficam acima de 500/mm3. 

A assistência de enfermagem nesta fase contempla a administração de fator estimulante de 

colônia de granulócitos, a partir do D+5, visando antecipar a enxertia, bem como rigoroso 

controle e tratamento das complicações relacionadas à toxicidade do condicionamento e a 

aplasia medular.  

 

1 - Infecção 
A infecção bacteriana no pós-transplante autólogo imediato é uma complicação que atinge a 

grande maioria dos clientes e é causada por germes da própria flora microbiana do cliente e 

por microrganismos oportunistas, que podem desencadear rapidamente quadros de 

bacteremia e sepse.  Com o uso da profilaxia antimicrobiana, da antibioticoterapia de amplo 

espectro, empírica e precoce, aliadas a medidas básicas de prevenção de infecção, os eventos 

infecciosos estão sendo combatidos de forma eficaz, mas ainda figuram como responsáveis 

por alto índice de morbidade. Os principais fatores de risco para infecção no transplantado 

autólogo são: defesas secundárias inadequadas (neutropenia), destruição de tecidos 

(mucosite), procedimentos invasivos (uso de cateter venoso central) e exposição ambiental 

aumentada a patógenos (hospitalização).  
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A diarréia intensa, após condicionamento com melfalano, pode ser responsável por infecções 

por bactérias gram-negativas originárias do trato gastrointestinal. As infecções por gram-

positivos estão geralmente associadas a germes de orofaringe e ao acesso venoso central. 

Especial atenção deve ser dada aos microorganismos multirresistentes que podem causar 

quadros infecciosos graves e prolongar o período de hospitalização do cliente. Já, as infecções 

fúngicas, como a candidemia e a aspergilose, bem como as virais são menos comuns. 

A febre figura como sinal mais comum de infecção, entretanto é importante lembrar que 

devido à neutropenia e idade avançada de alguns transplantados, ela pode não ocorrer, 

causando maior dificuldade no reconhecimento da complicação. As manifestações clínicas 

sistêmicas da infecção são: febre ou hipotermia, taquipnéia, taquicardia, hipotensão, 

sudorese, tremores e calafrios. Lesões na pele e mucosas, processos inflamatórios locais, 

cefaléia, dor paranasal, tosse, coriza e expectoração; queixas urinárias, como urgência urinária, 

disúria e piúria, alterações intestinais como diarréia podem ser sinais de foco infeccioso. Em 

todos os casos, é mandatória a coleta de culturas e início de antibioticoterapia precoce. 

Como a equipe de enfermagem é a responsável pela aferição da curva térmica e devido o 

acompanhamento do cliente durante as 24 horas do dia, possivelmente será a categoria 

profissional que terá o primeiro contato com os sinais e sintomas da infecção, de forma que 

precisa estar atenta e iniciar precocemente as ações de controle, para que não haja um 

agravamento do quadro. A ação da enfermagem na prevenção da complicação, a detecção 

precoce das manifestações clínicas e a intervenção imediata, pode ser o diferencial na redução 

da morbidade e garantir a sobrevida do cliente.  

 

1.1 - Assistência de Enfermagem 
 Realizar as medidas de prevenção de infecção descritas no item 4.1 

 Orientar o cliente sobre o risco de infecção e o auto-cuidado. 

 Monitorar os sinais vitais de 6/6horas e a curva térmica de 4/4 horas. 

 Colher hemocultura e comunicar ao médico para início de antibioticoterapia 

imediata, nos casos de temperatura acima de 37,8ºC. Ocorrendo febre após 48 

horas do início de antibioticoterapia ou havendo piora do quadro clínico, nova 

amostra de sangue para hemocultura deverá ser coletada. 

 Atentar para sinais e sintomas de infecção e intervir precocemente. 
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2– Complicações Gastrointestinais 

2.1 - Alterações bucais 
As alterações bucais mais comuns no pós-transplante são a mucosite, a xerostomia, a 

alteração no paladar e a infecção oral oportunista. 

A mucosite consiste em uma reação inflamatória, em geral intensa, que acomete a cavidade 

oral e pode estender-se até o esôfago e todo o trato gastrintestinal, podendo chegar até a 

região retal. Entre o 4º e o 7º dia após o início da quimioterapia do condicionamento, há uma 

diminuição na produção e diferenciação celular nas mucosas e aumento do processo de 

descamação, o que a torna mais frágil, ocasionando dor e alterações inflamatórias, 

manifestadas através de lesões intensamente vulneráveis à ação de agentes infecciosos.  

As manifestações clínicas mais comuns são: boca seca, espessamento da saliva, dificuldade 

para deglutir e falar, eritema, ulcerações, sialorréia, sangramento e necrose tecidual 

Para prevenir a mucosite pode ser utilizada o laser de baixa potência, aplicada pelo serviço de 

odontologia, a aplicação de gelo oral durante a infusão de melfalan e a administração de fator 

I de crescimento de ceratinócitos humanos recombinante. Uma vez instalada a mucosite, o 

tratament inclui o uso de analgésicos tópicos e venosos, para controle da dor; antimicrobianos; 

adequação alimentar podendo ser necessário o uso da nutrição parenteral total e aplicação de 

soluções orais. Muitos clientes relatam diminuição considerável da dor após utilização da 

laserterapia.   

A gravidade da mucosite está relacionada ao condicionamento de medula utilizado e aos 

fatores de risco individuais como função hepática e renal, estado geral e saúde bucal, de forma 

que nem todos os clientes submetidos ao transplante autólogo, apresentam mucosite grave. 

Em contra partida, a mucosite considerada leve, acomete a grande maioria deles e acarreta 

alguns transtornos. Para definição do grau de mucosite recomenda-se a utilização de uma 

escala conforme demonstrado na tabela 3 – classificação das mucosites. 
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CLASSIFICAÇÃO DAS MUCOSITES 
Graduação Escala OMS NCI – CTC Clínico NCI – CTC Funcional 

Grau 1 Eritema Eritema Sintomas mínimos; dieta normal; 

sintomas respiratórios sem 

interferência funcional.  

Grau 2 Úlceras, mas 

apto a ingerir 

sólidos. 

Ulceração superficial 

ou 

pseudomembranas. 

Sintomático, porém pode deglutir 

dietas modificadas: sintomas 

respiratórios funcionais, mas sem 

intercorrências com as atividades 

da vida diária. 

Grau 3 Úlceras e apto 

somente a 

ingerir líquido. 

Ulceração confluente 

ou pseudomembranas 

com traumas 

menores.  

Sintomático e sem possibilidade 

de deglutir alimentos ou 

hidratação oral: sintomas 

respiratórios interferem nas 

atividades da vida diária. 

Grau 4 Alimentação 

oral impossível. 

Necrose tecidual; 

sangramento 

espontâneo com risco 

de morte. 

Sintomas associados ao risco de 

morte. 

Grau 5 ----------------- Morte Morte 

Tabela 2: Classificação das Mucosites (HANRIOT & MELLO, 2008) 

 

A xerostomia é o espessamento da saliva relacionado à ação da quimioterapia, que traz 

desconforto e odinofagia aos clientes, pode correr associada ou não a mucosite. Produtos 

como a saliva artificial podem ser fornecidos para alívio dos sintomas.  

A infecção oportunista da cavidade oral ocorre geralmente associada à mucosite e pode ser a 

causadora de infecções sistêmicas, aumento do tempo de hospitalização e uso de antibióticos. 

Várias ações podem ser instituídas para profilaxia da infecção oral. Elas se iniciam no pré-

transplante com o acompanhamento da odontologia, envolve o uso de antifúngicos e antivirais 

profiláticos e as ações da enfermagem para adequada higienização oral, proporcionando a 

saúde bucal durante todas as etapas do transplante. 

Existem vários produtos tópicos, de alta qualidade, que atuam no alívio dos sintomas da 

mucosite e na prevenção e tratamento das infecções oportunistas, de forma que cada 
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instituição adota seu protocolo de uso, mas é após a “pega” medular que ocorre significativa 

melhora das complicações orais. 

 

2.1.1 – Assistência de Enfermagem 
 Realizar higiene oral após as refeições e antes de dormir, utilizando escova de 

cerdas  macias, creme dental sem abrasivos (infantil) e fio dental extrafino, 

com técnica adequada. 

 Solicitar acompanhamento da odontologia para laserterapia profilática. 

 Fornecer soluções para enxágüe ou bochecho de acordo com protocolo 

institucional. 

 Retirar prótese dentária. 

 Inspecionar a cavidade oral diariamente para avaliação da higiene, identificação 

de sinais e  sintomas de mucosite, sangramento ativo ou má conservação dos 

dentes e solicitar avaliação  médica/odontológica quando necessário.  

 Estimular auto-avaliação o auto-cuidado e comunicação precoce dos sinais e 

sintomas; 

 Estimular o uso de manteiga de cacau para lubrificação dos lábios;  

 Classificar a mucosite de acordo com escala adotada pela instituição e 

implementar as  medidas previstas no protocolo institucional, de acordo com o 

grau de mucosite. 

 Fornecer gelo para aplicação oral durante a administração de melfalan; 

 Orientar ingestão de alimentos de consistência adequada, de acordo com o grau 

da mucosite,  de acordo com a indicação do serviço de nutrição. Geralmente 

são melhor tolerados os  alimentos de consistência pastosa ou semilíquida, de 

sabor suave, livre de temperos  apimentados e ácidos servidos à temperatura 

ambiente ou fria, em função da disfagia; 

 Instalar nutrição parenteral total conforme Protocolo Institucional de Terapia 

Nutricional, se necessário. 

 Aplicar a Escala Analógica da Dor (EAD) e administrar analgesia conforme 

prescrição  médica. 

 Instituir medidas de contenção do sangramento (irrigação com solução gelada e 

 tamponamento com gaze ou rolinho de algodão), se necessário. 
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2.2 - Diarréia 
Consiste na eliminação de fezes em uma frequência maior (três ou mais vezes por dia), mais ou 

menos líquidas, podendo estar acompanhadas ou não por cólicas abdominais. É um evento 

adverso no pós-transplante imediato, principalmente nos casos de mieloma múltiplo onde está 

relacionado ao uso de melfalano em altas doses.  Outras causas também devem ser 

investigadas, como por exemplo, processos infecciosos, síndrome da pega e ansiedade. 

 

2.2.1 – Assistência de Enfermagem 
 Observar, avaliar e registrar as características, a quantidade e a freqüência das 

eliminações intestinais; 

 Registrar a aceitação da dieta, ingestão hídrica, a diurese e o peso do cliente, 

atentando para sinais e sintomas de desidratação; 

 Estimular a ingestão hídrica e calórica; 

 Realizar Balanço Hídrico rigoroso; 

 Orientar cliente e familiares quanto as medidas de higiene e de proteção perineal 

(higiene das regiões perineal e perianal após as evacuações, com água e sabão 

neutro e, em caso de lesões, banho de assento e pomadas); 

 Coletar exame de fezes para cultura, na investigação da diarréia de origem 

infecciosa, quando indicado. 

 Administrar medicação antidiarréica, conforme pano terapêutico. 

 

2.3 – Náuseas e Vômitos 
São efeitos colaterais que comumente atingem os clientes em tratamento quimioterápico e 

algumas quimioterapias empregadas no condicionamento de medula podem desencadear 

náusea intensa e vômitos freqüentes, imediatamente após a administração e até mesmo 

durante infusão, como por exemplo o bussulfan, o melfalan e a carmustina. 

2.3.1 – Assistência de Enfermagem 
 Administrar medicações antieméticas antes e depois da aplicação dos 

quimioterápicos regularmente, conforme prescrição médica;  

 Administrar os comprimidos de bussulfan preferencialmente após ingesta 

alimentar. 

 Repetir a administração de bussulfano oral em caso de êmese nos trinta primeiros 

minutos após ingesta.  
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 Observar aspecto, freqüência e quantidade das eliminações e registrar;  

 Avaliar a eficácia do antiemético e registrar;  

 Recomendar ou auxiliar a realização de higiene oral após episódios de vômito, 

para dar conforto e evitar alterações em cavidade oral;  

 Manter a cabeceira do leito elevada e orientar respiração profunda em casos de 

náuseas e ânsia de vômito;  

 Lateralizar a cabeça do cliente durante os episódios eméticos, casos esteja restrito 

ao leito, para prevenção de bronco aspiração.  

 Orientar o cliente a evitar o jejum e ingerir menor quantidade de alimento em 

intervalos mais freqüentes;  

 Promover medidas para aliviar o estresse, a ansiedade e o medo do cliente e 

solicitar apoio da psicologia sempre que necessário.  

 Manter próximo ao cliente, recipiente para que possa utilizar nos episódios 

eméticos.  

 

3– Síndrome da Pega 
 

A síndrome da pega ocorre entre 24 e 48 horas antes da pega e está relacionada a reações 

imunológicas envolvendo linfócitos T e monócitos com conseqüente liberação de citocinas. Os 

sinais e sintomas associados são: febre sem infecção relacionada; rash cutâneo em pelo menos 

25% da superfície corporal sem relação com farmacodermia; infiltrado pulmonar na ausência 

de infecção, embolia e edema pulmonar cardiogênico; ganho de peso, maior ou igual a 2,5kg; 

diarréia; encefalopatia transitória; disfunção hepática e renal. A maioria dos clientes responde 

bem ao tratamento feito com restrição hídrica, corticóide e diuréticos venosos.  

A assistência de enfermagem na identificação precoce dos sinais e sintomas da síndrome é 

importante e inclui a inspeção da pele, ausculta pulmonar, realização de balanço hídrico 

rigoroso e aferição do peso em jejum. 

 

4– Complicações Hepáticas 
 

A síndrome de obstrução sinusoidal (SOS) ou doença veno-oclusiva hepática (VOD) é uma 

manifestação grave, decorrente da obstrução das vênulas intra-hepáticas, com conseqüente 

lesão dos hepatócitos, que pode levar a insuficiência do órgão e a distúrbios de coagulação 
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associados. Os fatores de risco para esta complicação incluem a toxicidade hepática do 

condicionamento, hepatopatias prévias e uso de antibióticos e antifúngicos de amplo espectro, 

como o Aciclovir, a Vancomicina e a Anfotericina B. Os sinais e sintomas mais comuns são 

icterícia, aumento de peso acima de 2% do peso basal, hepatomegalia dolorosa e níveis 

aumentados de bilirrubina e enzimas hepáticas. Pode ocorrer ainda distensão abdominal, 

náuseas e vômitos, edema, encefalopatia, alterações dos fatores de coagulação sangüínea e 

dos sinais vitais. 

O tratamento consiste em manutenção do volume intravascular, perfusão renal, administração 

de diuréticos, defibrotide, ácido ursodesoxicólico durante o transplante para prevenção da 

doença, plasma fresco e monitorização da resposta terapêutica, restrição hídrica e de sódio. 

Os casos graves evoluem com prognóstico reservado e com poucas alternativas terapêuticas. 

 

4.1 – Assistência de Enfermagem 
 Controlar rigorosamente os sinais vitais e Balanço Hídrico; 

 Restringir líquidos. Atentar para o volume da diluição de medicamentos; 

 Monitorar rigorosamente o débito urinário; 

 Verificar peso diariamente em jejum; 

 Medir circunferência abdominal diariamente; 

 Observar presença e registrar a intensidade e evolução da ascite e icterícia;  

 Aplicar a Escala Analógica da Dor (EAD) e administrar analgesia conforme plano 

terapêutico. 

 Observar sinais de alterações do nível de consciência e intervir. 

 Transfundir hemocomponentes e hemoderivados conforme plano terapêutico e 

seguindo as rotinas institucionais. 

 

5– Complicações Neurológicas 
 

As complicações neurológicas podem ter como causas os sangramentos e/ou infecções do 

Sistema Nervoso Central (SNC), as encefalopatias hepáticas e os distúrbios metabólicos, ou até 

mesmo o uso de alguns medicamentos, em especial o Bussulfano. Os sintomas incluem 

parestesias, déficit motor, confusão mental, transtornos de personalidade, torpor, cefaléia, 

distúrbios visuais e motores, convulsões e até mesmo o coma. 

5.1 – Assistência de Enfermagem 
 Administrar anticonvulsivante antes do bussulfan conforme plano terapêutico. 
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 Observar alterações neurológicas, registrar e intervir. 

 Instituir aos clientes com alterações mentais medidas de segurança, como grades 

no leito e acompanhamento familiar constante, conforme protocolo de risco de 

queda. 

 

6– Complicações Pulmonares 
 

Quimioterápicos como o bussulfan e a carmustina podem ser causadores das complicações 

pulmonares no transplante autólogo.  As principais complicações pulmonares são a 

pneumonite por BCNU (carmustina), a hemorragia alveolar difusa, o edema pulmonar e as 

pneumonias infecciosas. As manifestações clínicas mais comuns são: tosse, dispnéia, 

taquipnéia, ortopnéia, fadiga, febre, cianose de extremidades, taquicardia, alteração no nível 

de consciência, hemoptise e alterações na ausculta pulmonar. 

6.1 – Assistência de Enfermagem 
 Verificar sinais vitais de 6/6 horas e curva térmica de 4/4horas; 

 Realizar ausculta pulmonar diariamente e sempre que necessário; 

 Atentar para a presença de sinais e sintomas característicos das afecções 

pulmonares;     

 Registrar e intervir; 

 Avaliar necessidade de oxigenoterapia; 

 Realizar a troca de nebulizadores e macronebulizadores conforme rotina 

Institucional; 

 Prestar assistência de enfermagem ao cliente em uso de oxigenoterapia: 

macronebulização;   

 CPAP (pressão positiva contínua nas vias aéreas) e ventilação mecânica; 

 Manter o cliente em posição de Fowler no caso de desconforto respiratório; 

 Observar o aspecto e características das secreções; 

 Orientar quanto à importância da ingestão hídrica, deambulação e exercícios 

respiratórios, na prevenção das complicações pulmonares; 

 Estimular o abandono do tabagismo, orientando quanto aos riscos do hábito de 

fumar. 
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7– Complicações Hemorrágicas 

 

7.1 – Sangramentos 
A aplasia medular decorrente do regime de Condicionamento leva à trombocitopenia o que 

deixa os clientes sob o risco de sangramentos, necessitando de suporte transfusional para 

manutenção do nível de plaquetas acima de 10.000/ μL e hemoglobina acima de 8g/dL. 

7.1.1 – Assistência de Enfermagem 
 Avaliar rigorosamente o cliente diariamente, procurando sinais e sintomas de 

sangramentos, 

 Inspecionando a pele, mucosa oral, nasal e conjuntiva. 

 Atentar para queixas de cefaléia, alteração do nível de consciência, tremores e 

sonolência. 

 Registrar e intervir no caso de aparecimento de sinais e sintomas de sangramento.  

 Monitorizar contagem de plaquetas e hematócrito. 

 Transfundir hemocomponentes, que devem ser sempre irradiados e filtrados, 

devido ao risco de doença enxerto verso hospedeiro transfusional. 

 Orientar quanto aos cuidados na realização da higiene oral conforme protocolo 

institucional para evitar sangramento oral. A escovação não deve ser 

desencorajada e sim adaptada, pois a inflamação gengival decorrente da má 

higienização pode piorar o sangramento.  

 Observar função intestinal, evitando a constipação, que pode causar lesões 

sangrantes na mucosa retal e anal e a diarréia, que pode prejudicar a integridade 

da mucosa. O uso de supositórios e enemas deve ser evitado; 

 Administrar antiemético, conforme prescrição médica, pois o esforço associado a 

náuseas e vômitos pode levar à hemorragia. 

 Administrar medicamentos hemostáticos conforme plano terapêutico; 

 Promover e estimular cuidados de higiene e conforto em casos de sangramento. 

 Monitorar a freqüência e o volume da hemorragia, caso exista. 

 Fornecer compressa gelada ou realizar curativo compressivo, se indicado, de 

acordo com o local do sangramento. 
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7.2 – Cistite Hemorrágica 
A cistite hemorrágica é uma complicação desencadeada por lesão direta do epitélio da bexiga 

pela acroleína, metabólito ativo da ciclofosfamida, quimioterápico utilizado no 

condicionamento de LMA e linfoma. Essa complicação tem seu início dentro de 48 horas após 

a administração da droga e pode persistir por até dois meses. Pode ser prevenida pelo uso da 

hiperidratação, diuréticos e administração simultânea de mesna, um protetor vesical, que age 

ligando-se a acroleína no trato urinário, evitando sua toxicidade sobre a mucosa da bexiga. É 

fundamental a atuação da Enfermagem nos cuidados preventivos da cistite hemorrágica, bem 

como na identificação precoce dos sinais e sintomas, minimizando assim, o agravamento do 

quadro. 

Infecções tardias por adenovírus e poliomavírus também podem causar cistite hemorrágica, 

caracterizada por hematúria grave, disúria e polaciúria intensa. O diagnóstico etiológico 

precoce permite uma intervenção imediata e em conseqüência, uma maior sobrevida do 

cliente. 

7.2.1 – Assistência de Enfermagem 
 Realizar rotina de proteção vesical durante a administração de Ciclofosfamida, 

conforme tabela 02. 

 Atentar para sinais de hematúria e disúria, registrar e intervir 

 Colher exame para pesquisa de adenovírus e poliomavírus. 

 Instalar sonda vesical de três vias e realizar a irrigação vesical, quando necessário. 

 Transfundir hemocomponentes irradiados e filtrados conforme plano terapêutico. 

As plaquetas devem ser mantidas acima de 50.000/ μL. 

 Aplicar a Escala Analógica da Dor (EAD) e administrar analgesia conforme plano 

terapêutico. 

 

8– Outras Complicações  
 

A complicação renal pode estar presente e possui como principal manifestação é a oligúria ou 

mesmo a anúria. Também podem ocorrer alterações hidroeletrolíticas e desequilíbrio ácido-

básico, levando a quadros de edema, tontura, hipertensão arterial, hipotensão postural, 

distensão de jugular, edema de extremidades e confusão mental. O controle da função renal 

se faz através da monitorização dos níveis séricos de creatinina, do balanço hídrico, do peso 

em jejum. O tratamento inclui o manejo das drogas nefrotóxicas, com o ajuste de dosagens ou 
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mesmo suspensão, administração de diuréticos e nos casos mais graves, o emprego de 

hemodiálise. 

As complicações cardíacas estão relacionadas ao uso de altas doses de ciclofosfamida que 

podem causar arritmias, insuficiência cardíaca congestiva (ICC) e nos casos mais graves a 

miocardite. A avaliação da função cardíaca através do eletrocardiograma e ecocardiograma é 

imprescindível no pré-transplante. O tratamento da toxicidade cardíaca é feito através de 

administração de antiarrítmicos e suporte hemodinâmico da ICC. 

A síndrome da disfunção orgânica múltipla (SDOM) é uma ocorrência grave e pouco comum no 

transplante autólogo. É caracterizada pela presença de duas ou mais falências orgânicas, como 

alterações no sistema nervoso central, disfunção pulmonar, insuficiência renal e disfunção 

hepática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O índice de complicações graves no transplante autólogo é baixo e a mortalidade durante 

a hospitalização é em torno de 1%, entretanto o insucesso da terapêutica ocorre 

tardiamente, em vários casos, estando relacionado com a contaminação do enxerto por 

células neoplásicas ou a não erradicação do clone maligno pela quimioterapia, sendo 

responsáveis pela recaída doença de base ou progressão da doença pós transplante. É 

importante ressaltar ainda, que o transplante autólogo para o tratamento do mieloma 

múltiplo tem sido realizado em grande escala, com excelente resposta, no aumento da 

sobrevida e qualidade de vida dos clientes, porém sem garantia de cura.  

 

Importante: 
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