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PREFÁCIO
O HEMORIO é uma instituição pública que preza pela qualidade do atendimento clínico e prioriza a busca pela
excelência no cuidado ao paciente com doença hematológica.
Com base nesse objetivo, e repetindo uma receita de sucesso, lançamos a quarta edição do Livro de Protocolos
de Tratamentos do HEMORIO. O objetivo deste livro é ser um guia prático de direcionamento quanto às
condutas a serem adotadas durante a assistência aos pacientes com doença hematológica. As edições
anteriores tem sido úteis aos vários profissionais de saúde envolvidos no cuidado desses pacientes. De igual
modo a edição atual permite um acesso rápido a um compilado atualizado, com informações referentes ao
diagnóstico, prognóstico, tratamento e acompanhamento de pacientes com as mais frequentes patologias
hematológicas.
Este livro é fruto de um árduo trabalho de discussão por toda a equipe clínica da instituição. Foram várias dias
de estudo, pesquisa, reuniões e discussões, permitindo a confecção de um material de qualidade, atualizado,
com embasamento científico e que temos o orgulho de disponibilizar para a comunidade de profissionais de
saúde. Pode também ser obtido através de nosso Home Page (www.hemorio.rj.gov.br).
Não poderíamos deixar de homenagear nesta obra, os profissionais que atuaram de forma brilhante nas edições
anteriores, permitindo a base para o desenvolvimento e sucesso desta edição. Especialmente fazemos
referência a Dra Clarisse Lobo, Dra Vera Marra e Dr Luiz Amorim, que imprimiram uma cultura de qualidade na
instituição, deixando um legado irrefutável de busca pela excelência e de valorização do cuidado na assistência
hematológica e hemoterápica brasileira.

Carla Boquimpani
Diretora Técnica do HEMORIO
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PARTE I
PROTOCOLOS CLÍNICOS NAS DOENÇAS HEMATOLÓGICAS
Para sua elaboração da segunda ediçãodo protocolo de tratamento das doenças
hematológicas foram utilizados referenciais bibliográficos internacionais, diretrizes
governamentais brasileiras, além da experiência do Corpo Clínico da Coordenação
Técnica de Hematologia do HEMORIO.
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DOENÇA FALCIFORME
1. PRIMEIRA CONSULTA
AVALIAÇÃO CLÍNICA:
- Anamnese e exame físico completos.
- Orientar sobre a doença e sinais de alerta.
- Fornecer folhetos explicativos sobre a doença e traço falcêmico.
- Iniciar Ácido Fólico e prescrever as vacinas indicadas.
Oferecer atendimento multidisciplinar - Enfermagem, Odontologia, Nutrição, Assistência Social,
Psicologia, Fisioterapia (encaminhar aos ambulatórios específicos) e AFARJ.
EM CRIANÇAS:
- Perímetro cefálico nas crianças até 12 meses.
- Iniciar antibioticoterapia profilática com penicilina em todas as crianças até 5 anos de idade.
- Estimular aleitamento materno.
- Ensinar à mãe a palpação do baço (veja sequestro esplênico).
AVALIAÇÃO LABORATORIAL INICIAL
Hemograma, reticulócitos e VHS.
Estudo de Hb (com dosagem de Hb A2, fetal e G6PD).
Saturação arterial por oxímetro de pulso.
Estudo imunohematológico com fenotipagem eritrocitária.
Bioquímica - glicemia, provas de função renal e hepática, eletrólitos, e ferritina para todos pacientes e
lipidograma, folato sérico, dosagem de eritropoetina em pacientes acima de 3 anos.
Sorologias para: hepatites A, B e C / HIV / HTLV / Sífilis / Chagas
TAP e PTT.
EAS e Exame parasitológico de fezes.
Clearence de creatinina
Proteinúria de 24 horas na 2a consulta.
Microalbuminúria na 3a consulta (para os que apresentarem proteinúria normal).
Ultrassonografia abdominal.
PARA BEBÊS:
nos bebês – Hg , ret , teste glicose 6 fosfato , estudo imunohematológico e dosagem de Hb A , S ,
Fetal
exames na mãe - eletroforese Hb e perfil sorológico
exames no pai – é oferecido eletroforese Hb
exames irmãos – tem que ser realizado obrigatoriamente eletroforese Hb ou checado teste do pezinho
2. CONTROLES PERIÓDICOS
CONSULTA MÉDICA
Até 2 anos = consulta 2/2m.
De 2 a 12 anos = consulta 3/3m.
12 anos = consulta 4/4m.
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EXAMES LABORATORIAIS
A CADA 4 MESES

A CADA ANO

A CADA 5 ANOS

Hemograma + reticulócitos
Glicemia, provas de função renal, hepática e eletrólitos
A CADA 6
MESES
Sorologias (hepatites B,C, HIV, HTLV, Sífilis, Chagas)
NOS
Ferritina
PACIENTES
Estudo imunematológico
TRANSFUNDID
OS
Oximetria de pulso
Proteinúria de 24 horas e clearance de creatinina
Lipidograma
Dosagens (ferritina, eritropoetina (a partir dos 3 anos), hemoglobina F e
folato sérico
Avaliação para detecção de alo anticorpos
TAP e PTT
Parasitológico de fezes
Dosagem de hemoglobina F (em pacientes acima de 15 anos)

EXAMES ESPECIAIS
Avaliação odontológica
Avaliação da Enfermagem - visando à orientação geral, com enfoque especial
A CADA 6 MESES
à prevenção das úlceras de perna
Microalbuminúria( naqueles pacientes sem proteinúria)
EAS
05 anos – 1ª avaliação cardiológica (com ECG). Se for normal, será repetida a
cada 2 anos. Caso contrário, repetir anualmente ou a critério do cardiologista
06 anos - avaliação oftalmológica – anual nos pacientes SC e naqueles em uso
A CADA ANO
de Deferoxamina e a cada 2 anos nos demais casos
02 anos - avaliação neurológica - doppler transcraniano até os 16 anos de
idade e acompanhamento a critério da Neurologia
Ultrassonografia abdominal
Avaliação fisiátrica – a partir de 10 anos , ou antes em caso de sintomatologia
Avaliação nutricional – encaminhamento quando necessário (Ex.:
hiperuricemia)
- Avaliaçao neuropsicologia ( ANP) a partir das crianças alfabetizadas ou
A CADA 2 ANOS
quando houver queixa de déficit pela mae ou pela escola
Ressonância magnética de quadril a partir dos 10 anos
Ressonancia magnética e angiorressonancia cerebral – a partir de 10 anos para
avaliar infarto silencioso
RNM T 2 * do fígado e coração
A CADA 5 ANOS
Audiometria (1a avaliação aos 6 anos)
Obs.: A periodicidade e o início das avaliações acima se referem aos pacientes sem intercorrência ou
manifetação clínica. Logo, esses intervalos poderão ser encurtados na dependência da necessidade de
cada caso.
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3. SITUAÇÕES CLÍNICAS ESPECIAIS
IMUNIZAÇÃO: além de seguir o calendário vacinal, introduzir o seguinte esquema:
Ao nascer
2 MESES
3 MESES
4 MESES
5 MESES
6 MESES
7 MESES
12 MESES
15 MESES
18 MESES
2 ANOS
4 – 6 ANOS
7 ANOS
9- 12 ANOS
11 ANOS
14 – 16 ANOS
NO INÍCIO DO
TRATAMENTO E
EM ADULTOS DE
QUALQUER
IDADE
A CADA
OUTONO

BCG e hepatite B
Prevenar (pneumo 13) + PENTA ( DPT + Hib + Hep B ) + VIP/VOP +
rotavírus
Antimeningocócica C conjugada
Prevenar (pneumo 13) + PENTA ( DPT + Hib + Hep B ) + VIP/VOP +
rotavírus
Antimeningocócica C conjugada
Prevenar (pneumo 13) + PENTA ( DPT + Hib + Hep B ) + VIP/VOP +
Influenza (gripe)
Influenza (gripe)
Prevenar (pneumo 13) +Varicela + hepatite A + Antimeningocócica C
conjugada
- Triplice Viral + DPT + Hib + VIP/VOP + Varicela
- Reforço Hep A
Pneumo 23
Reforço tríplice bacteriana (DTP ou DTPa) + VIP/VOP
Tríplice viral
Ref . Pneumo 23
Vacina para HPV
Antimeningocócica C conjugada
Dupla tipo adulto
Hepatite A (paciente HAV-G negativo)
Hepatite B (hbsAg, anti-Hbc e anti-Hbs (-) com prazo < 3 m)
Pneumo 23 em pacientes não vacinados e/ou que serão submetidos à
esplenectomia com reforço em 5 anos
Anti-haemophyllus influenza em não vacinados
Influenza (gripe) - anualmente no outono
Antitetânica a cada 10 anos, especialmente nos portadores de úlceras de perna
Reforço da vacina influenza

INFECÇÃO: Em crianças menores de 5 anos, a maior causa de morte por septicemia e meningite é
devida à infecção por S. pneumoniae e por H. influenza. As Infecções podem precipitar crises
vasoclusivas e exacerbações da anemia, por supressão da eritropoese ou por hemólise.
PROFILAXIA ANTIBIÓTICA:
PENICILINA V ORAL (PEN-VE-ORAL)
Iniciada ao diagnóstico e mantida até os 5 anos até a realização do reforço da vacina
antipneumocócica.
A profilaxia deve ser considerada de acordo com cada caso em pacientes mais velhos:
até 10kg ou 1 ano = 1,5ml VO 12/12h.
de 1ano a 3 anos = 2,5ml VO 12/12h.
maior que 3 anos = 5ml VO 2x dia.
Nos pacientes esplenectomizados e que cursam com infecções graves e de repetição extendemos até
os 7 anos.
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PENICILINA BENZATINA
Em caso de intolerância gástrica, não aderência ao tratamento com penicilina oral ou impossibilidade
de penicilina oral (aproximadamente 50.000 U/Kg).
300.000 UI – pacientes com peso menor que 10 Kg, IM a cada 3 semanas.
600.000 UI – pacientes de 10 a 20 Kg, IM a cada 3 semanas.
1.200.000 UI - pacientes com peso maior que 20 Kg, IM a cada 3 semanas.
ERITROMICINA
No caso de alergia à penicilina.
Dose: 20 mg / kg / dia dividido em duas vezes por dia.
CONDUTA NO QUADRO INFECCIOSO
Radiografia de tórax.
Hemograma completo + VHS + Reticulócitos + Ptn C Reativa ( PCR )
Bioquímica (TGO, TGP, LDH, Bilirrubinas, uréia, creatinina).
EAS + Urinocultura + Hemoculturas.
Oximetria de pulso.
Observação por 12 horas.
INDICAÇÕES DE INTERNAÇÃO (PELO MENOS 1 DOS ABAIXO):
Queda importante do estado geral.
Hipotensão.
Desidratação ou má perfusão periférica.
Avaliação da oximetria (STA) menor que 80% de saturação ou que apresente queda maior que 5% do
valor basal
Infiltrado pulmonar.
Leucócitos acima de 30.000 ou menor que 5.000 / mm3.
Contagem de plaquetas menor que 100.000 / mm3.
História ou quadro compatível com infecção por S. pneumoniae.
CONDUTA NA INTERNAÇÃO:
Passíveis de terapêutica
ORAL

Até 12 anos
maior que12
anos

Até 12 anos
Necessitam de terapêutica
ENDOVENOSA
Maior que
12 anos
Sem melhora após 48h de
uso prévio de antibiótico por infecção de
trato respiratório nos últimos 30 dias

História de permanência hospitalar maior
24 h nos últimos 30 dias, instabilidade
hemodinâmica

Cefuroxima axetil 15 mg/kg VO 12/12 h +
Azitromicina 10 a 12 mg/kg/dia VO 1 X/dia
Cefuroxima axetil 500 mg VO 12/12 h +
Azitromicina 500 mg VO 1 x dia
Amoxicilina associado a Clavulanato 50 mg/kg
EV 8/8 h ou
Cefuroxima 100 - 150 mg/kg EV 8/8 h ou 12/12h
Se houver critério de gravidade – associar
claritromicina – 15 mg/kg/d 12/12h
Amoxicilina associado a Clavulanato *1g EV
8/8h ou Cefuroxima 750 mg EV8/8 h +
Se houver critério de gravidade – associar
claritromicina – 500mg de 12/12h
Levofloxacino 750mg IV 1X/dia

Crianças acima de 28 dias a 12anos:
Cefepime 150mg/kg/dia de 8/8h associado a claritromicina dose
padrão para idade
Maiores de 12 anos :
Cefepime 2g EV de 8/8h associado a claritromicina 500mg
12/12h
Casos refratários com manutenção de febre colher culturas e
discutir com a CCIH o esquema de antibiótico a ser utilizado

*Ajustar a dose dos antimicrobianos após 24h nos casos de insuficiência renal.
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QUADRO CLÍNICO:
Suspeitar de sequestro esplênico em casos de: anemia aguda severa com esplenomegalia volumosa
acompanhada ou não de reticulocitose e /ou plaquetopenia, assim como nos quadros de choque
hipovolêmico com esplenomegalia.
Podem ocorrer também episódios subagudos caracterizados por aumento moderado do baço,
diminuição do nível basal de Hb em 2 a 3 g/dl e reticulocitose.
É importante ensinar às famílias a palpação do baço, e alertá-las para uma possível ocorrência dessa
complicação e de sua gravidade. O abaixador de língua é uma ferramenta de fácil acesso e que pode
ser utilizada pelo médico assistente, durante a consulta. Utilizando como eixo o gradil costal e
direcionando o abaixador para a região umbilical, marca-se o abaixador de língua entregando-o a mãe
que assim terá o tamanho inicial do baço.
CONDUTA:
A primeira medida a ser tomada é a hidratação do paciente, visto ser o choque causado inicialmente
por hipovolemia e não hipóxia.
Utilizar, preferencialmente, expansor plasmático na dose de 10 a 15 ml/kg. Na ausência deste, utilizar
soro fisiológico 0,9% 40 ml/kg em 2 horas (etapa rápida). Repouso absoluto com uso de
oxigenoterapia por máscara. Elevar MMII.
Transfusão de concentrado de hemácias 10 a 15 ml/kg, a fim de alcançar valores de Hb de 6 a 7 g/dl
(veja protocolo transfusional).

14

Conduta após o 1°
episódio de sequestro
esplênico sem
infecção:

Crianças maiores que 2 anos: confirmar vacinação antipneumocócica e
anti-haemophyllus; esplenectomia – fazer hipertransfusão até a
esplenectomia.
Crianças menores de 2 anos: deverão ser encaminhadas para
acompanhamento pelo Serviço de Hemoterapia para programa de
hipertransfusão, a fim de retardar uma possível esplenectomia.
Obs.: Essas medidas não se aplicam a lactentes que desenvolveram o sequestro em vigência de um
quadro infeccioso, quando a esplenomegalia é muito frequente. A conduta nesses casos ficará
condicionada à frequência da ocorrência de infecção e com correspondente aumento do baço. A
esplenectomia, nesses casos, deve ser discutida no Grupo Multidisciplinar.
ESPLENECTOMIA - INDICAÇÕES:
(1) CRIANÇAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 2 ANOS - previamente vacinadas que
tenham tido, pelo menos, um episódio de sequestro esplênico comprovado.
(2) CRIANÇAS COM IDADE INFERIOR A 2 ANOS - Recorrência, mesmo em vigência de
programa transfusional (após discussão com o Grupo Interdisciplinar de Anemias Hemolíticas e já
tendo realizado as 3 doses de Pneumo).
5.CRISE APLÁSTICA TRANSITÓRIA
QUADRO CLÍNICO: Em sua grande maioria, as crises aplásticas são devidas à infecção por
Parvovírus B19, que causa o eritema infeccioso ou quinta doença. Caracteriza-se por: aumento da
fadiga, dispnéia, piora da anemia e reticulocitopenia acentuada. Pode haver sinal de infecção
respiratória e ocorrência de febre.
CONDUTA:
Solicitar sorologia para parvovírus B19 IgM para confirmar a infecção.
Tratamento de suporte: com hidratação e expansor quando necessário. Oxigenoterapia, transfusão de
concentrado de hemácias 10ml/kg e fisioterapia respiratória. Em geral a evolução dessa infecção tem
duração de 21 dias , com grande necessidade transfusional nesse período .
Obs.: Acompanhamento estreito com orientação à mãe, devido ao aumento de prevalência de AVE e
STA por até 3 meses, após o quadro infeccioso.
6. REPOSIÇÃO VITAMÍNICA (RDA/OMS: 2003):
ÁCIDO FÓLICO: Necessidade diária de ácido fólico (obtida em uma alimentação equilibrada)
Fontes de folato na alimentação: leite (materno e de vaca), gema de ovo, frutas cítricas (laranja, limão,
acerola, tangerina, além da banana), feijão, legumes e vegetais de folhas verdes (batata, aspargos,
bertalha, espinafre, couve e brócolis), fígado. Encaminhar os pacientes ao Serviço de Nutrição para
orientação.
Medicamentos:
Até 01 ano ou 10Kg = 10 gotas VO 1X ao dia – ½ compr 2,5 mg, 3X/semana.
10Kg ou 01 ano = 5mg VO 3 x por semana.
Obs.: Encaminhar o paciente ao Serviço de Nutrição e Dietética para orientação quanto à alimentação
balanceada e variada , rica em acido fólico .
SULFATO FERROSO:
O uso de sulfato ferroso medicamentoso constitui contraindicação relativa, só sendo justificável o seu
uso, quando há comprovação laboratorial de carência de ferro grave.
Devido à anemia crônica e à possibilidade de múltiplas transfusões ao longo da vida, o doente
falciforme tende a apresentar estoques aumentados de ferro no organismo.
Recomendações para evitar o acúmulo de ferro:
Ingerir mate, chá preto ou café, no horário das grandes refeições (almoço e jantar), pois os mesmos
reduzem a absorção desse elemento.
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Evitar ingerir alimentos ricos em vitamina C (laranja, limão, caju, maracujá) no horário das grandes
refeições (almoço e jantar). Esses alimentos devem ser ingeridos nas pequenas refeições.
7. CRISES ÁLGICAS
MEDIDAS GERAIS:Veja também capítulo apêndice (Abordagem da dor).
Hidratação com soro glicosado 5% (nos pacientes que estejam vomitando ou não estejam ingerindo
líquidos).
Saturação arterial por oxímetro de pulso (na chegada à emergência e manter de 6/6h comparando com
a saturação basal).
Fisioterapia respiratória profilática e procedimentos fisioterápicos visando controle da dor.
Em caso de dor torácica ou dor abdominal em criança (dor referida), deve ser realizado Radiografia de
tórax diariamente com a finalidade de diagnosticar precocemente a Síndrome Torácica Aguda.
Radiografia de tórax, em caso de queda de O2 maior que 5%, por oximetria de pulso.
Bicarbonato de sódio 3g/m2 deverá ser utilizado somente em casos de acidose metabólica
comprovada e/ou nefropatia.
Transfusão de hemácias somente nos casos de queda maior que 20% do Ht em relação ao valor de
base.
Devido ao caráter multifatorial da dor, nos casos severos, pode haver associação de: DIAZEPAN - 510 mg, 1 vez ao dia e/ou AMITRIPTILINA - 25 mg de 1 a 2 vezes ao dia.
Encaminhar ao ambulatório de DOR, os casos com mais de dois episódios de dor, no último trimestre.
TRATAMENTO AMBULATORIAL: Baseia-se na escala analógica da dor, que todo paciente recebe:
DOR
GRADUADA
DE 1 a 3:
DOR
GRADUADA
DE 3 a 6:

Iniciar dipirona 4/4h
Suspender após 24h sem dor

1. Iniciar dipirona 4/4h + ibuprofeno 8/8 h (intercalados)
2. Após 24 horas sem dor, retirar o ibuprofeno, manter dipirona de 6/6h
3. Em caso de retorno da dor, retornar ao ibuprofeno + emergência
Iniciar dipirona 4/4h + ibuprofeno 8/8h + codeína 60 mg 4/4 horas (intercalados)
Após 24h sem dor, retirar o ibuprofeno, manter a codeína de 6/6h, alternando
DOR
com dipirona.
GRADUADA
Após mais de 24h sem dor, passar para codeína de 8/8h, mantendo a dipirona
DE 6 a 10:
Mais 24h sem dor, retirar a codeína e manter a dipirona por mais 24h
Em caso de retorno da dor, retornar ao ibuprofeno + emergência
(1)sobretudo em pacientes acima de 10 anos, o uso de DICLOFENACO deve ser cauteloso e evitado
em pacientes com nefropatia.
Caso de necessidade muito frequente (acima de 5 dias ao mês), a abordagem ambulatorial da dor deve
ser revista.
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TRATAMENTO NA EMERGÊNCIA:
DOR de 1 a 6
DOR de 6 a 8
Fez tratamento domiciliar corretamente?
Fez tratamento domiciliar corretamente?
NÃO
SIM
NÃO
SIM
CODEÍNA SC 0,5-1 mg/kg/dose
DIPIRONA EV ou
MORFINA EV 0,1 mg/kg/dose
4/4h ou TRAMADOL EV 6/6h
se não melhorar
intercalar com dipirona EV 4/4h
CETOROLACO EV 30mg EV 6/6h
MORFINA VO 4/4h e
no 1º dia, de 8/8h no 2º dia e de
CETOROLACO EV 6/6h
CETOROLACO EV
12/12h no 3º e descontinuado a
DIPIRONA EV 4/4h
seguir
Se melhorar após 1h,
Se melhorar após 8h, alta com
Se melhorar após 8h, alta com
alta com: dipirona +
dipirona + diclofenaco + codeína
dipirona + diclofenaco + codeína
diclofenaco
Se não melhorar após
Se piorar após 6h, passar para
Se piorar após 8h, passar para
1h, mudar para
MORFINA
esquema de internação
CODEÍNA
ATENÇÃO: sobretudo em pacientes acima de 10 anos, o uso de DICLOFENACO deve ser cauteloso.
Não usar em pacientes com nefropatia, Usar Cetorolaco em dose descrescente por até três dias.
MORFINA EV de 4/4h + DICLOFENACO de 8/8h
(alternando com DIPIRONA de 4/4h) POR 48H
(devendo receber um analgésico a cada 2 horas)
NÃO

RESOLVEU?

SIM

MANTER DICLOFENACO +
DIPIRONA + REDUZIR DOSE DO
OPIÁCIO EM 25% A CADA 24 H

MANTER O MESMO ESQUEMA COM
REAVALIAÇÃO APÓS 48 H
*Associar medicamentos adjuvantes e
fisioterápia para controle da dor

SIM

RESOLVEU?

NÃO
QUANDO ESTIVER SEM
MORFINA ALTA COM
CODEÍNA ou tramadol+
DICLOFENACO VO
(PROCEDENDO À RETIRADA
DAS DROGAS COMO NO
MODELO AMBULATORIAL
(DOR DE 6 A 9)

AVALIAR A CAUSA DA DOR +
CONSIDERAR A TRANSFUSÃO
DE TROCA DISCUSSÃO COM O
GRUPO INTERDISCIPLINAR

Figura 1: Tratamento na internação:
Sobretudo em pacientes acima de 10 anos, o uso de DICLOFENACO deve ser
cauteloso e evitado em pacientes com nefropatia.
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ANALGÉSICOS OPIÁCEOS:
MORFINA:
1 amp = 1ml
(1ml = 10 mg)

ADULTOS: 0,1 mg/Kg/dose EV ou IM ou SC ( administração IM é incerta e
depende de fluxo sanguíneo ,não sendo muito boa para controle de dor)
CRIANÇAS (MAIORES QUE 6 MESES): 0,1 a 0,3 mg/Kg EV (dose de infusão
= 0,01 - 0,04 mg/Kg/hora = 10 a 40 mg/Kg/hora)

METADONA
1amp = 1ml
(1ml = 10 mg)

0,1 - 0,2 mg/Kg/dose SC ou IM ou IV. O intervalo de administração deve ser
ampliado a cada 4 dias (Ex.: 6/6h posteriormente 8/8h etc.) Quando o paciente
já usa Metadona VO, a dose pode ser iniciada na relação VO 2:1 IV (vide a tabela
de conversão para administração de Metadona sob as diversas formas de
apresentação e administração)

ANTAGONIST
A DOS
OPIÁCEOS
(NALOXONA)

ADULTOS: 0,04 a 0,08 mg EV a cada 60 segundos até a reversão do quadro
CRIANÇAS (MAIORES QUE 6 MESES): 2 a 10 mg/Kg/EV in bólus. Repetir a
dose até ser clinicamente eficaz, podendo chegar a 100 mg/Kg. Então repita
conforme a necessidade. Uma infusão contínua pode ser indicada, na dose de
1mg/Kg/h

DOR NA PACIENTE GESTANTE:

INTRODUÇÃO

Pouquíssimos estudos foram feitos sobre esse assunto. O tratamento da dor durante
a gravidez é complicado por causa das inúmeras mudanças que ocorrem no
organismo da grávida que influenciam o processo farmacodinâmico e
farmacocinético, como o retardo na absorção gástrica, aumento do volume de
distribuição da grávida, entre outros. Tudo isso dificulta predizer a quantidade da
droga que será efetivamente passada para o feto. Os opioides são os mais
utilizados, mas somente na dor severa e por pouco tempo

ASPIRINA E AINE

Associados a uma incidência de 80% de aborto, pior se usado próximo ao tempo
de concepção e por mais de uma semana. Além disso, durante o primeiro trimestre
pode causar aumento do risco de má-formações como gastroschisis

PARACETAMOL

Parece ser mais seguro e não está associado ao aumento do índice de abortos. Mas
cuidados devem ser tomados quanto à dose e ao tempo de tratamento

OPIÓDES

In útero a exposição continuada aos oipiodes parece aumentar a sensibilidade à dor
e aumentar a tolerância assim como algumas mudanças psicológicas e
comportamentais. Existem evidências de down-regulation nos receptores mu
opioides durante o segundo e terceiro trimestres, mas parece que as mudanças
retornam ao normal após um período de interrupção da administração do opioide,
o que reflete a rápida mudança e desenvolvimento no sistema opioide no cérebro
imaturo, com um breve período de hipersensibilidade
Metadona: tem aumento do clearance, mas é o opioide mais usado e estudado em
grávidas em tratamento para desintoxicação, sendo o mais fácil de manusear,
apesar de ocasionar síndrome de abstinência no recém-nascido
Buprenorfina: tem sido usada em alguns casos, porém com menos estudos. Para
minimizar os efeitos e riscos, a via epidural deve ser considerada
Dextrometorfano e Ketamina: o dextrometorfano é um isômero da codeína e no
Brasil existe como antitussígeno, agindo e como possui efeito antagonista dos
receptores NMDA, como a ketamina pode ser usada na gravidez

18

ERGOTAMINA E
PROPANOLOL

Usados para enxaqueca são relacionados em alguns trabalhos com defeitos
congênitos, necessitando mais pesquisas

ANTICONVUL
SIVANTES

Fenotioina, valproato, carbamazepina e fenobarbital são associados a problemas
congênitos e malformações, não devendo ser usados

ANTIDEPRESSIVOS

Só existem estudos sobre os inibidores de recaptação da serotonina, que são usados
na depressão materna. O diazepam, como sedativo, é citado como seguro na
gravidez, mas durante a amamentação pode causar letargia e perda de peso no RN

8. ÚLCERAS DE PERNA
Os pacientes deverão ser encaminhados à Sala de Curativos para avaliação e conduta, cujo protocolo
é:
PRESCRIÇÃO: Manter a pele hidratada, usar meia e calçado de cano alto.
Limpeza:
- As lesões deverão ser limpas com soro fisiológico aquecido entre 36 e 37ºC. Dependendo das
características da interface, haverá variação de técnicas:
- Feridas limpas e granuladas: através de jato.
- Feridas com resíduos ou esfacelo: com gaze seca – realizar fricção ou pressão cuidadosa.
- Ferida profunda, estreita ou com espaço morto: irrigar através de cateter (uretral ou retal) acoplado à
seringa de 20 ml.
- Ferida extremamente suja, com aderência no leito ou infectada: gaze seca – realizar fricção com
maior força mecânica.
Protocolo de curativo para úlcera de perna
Pele íntegra e prevenção
•Creme de Uréia
•Ácido Graxo Essencial (AGE)
Úlcera de perna com sinais de infecção e odor fétido
Solução antisséptica de polihexanida
Carvão ativado com prata
Sulfadiazina de prata 1%
Hidrofibra com prata
Úlcera de perna com tecido desvitalizado/necrosado
Solução antisséptica de polihexanida
Espuma com prata.
Gel antisséptico de PHMB
Colagenase mono
Hidrocolóide
Hidrocolóide com alginato de cálcio
Úlcera de perna com exsudato moderado
Solução antisséptica de polihexanida
Hidrofibra
Alginato de cálcio e sódio
Bota de unna
Gel antisséptico de PHMB
Úlcera de perna com exsudato abundante
Solução antisséptica de polihexanida
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Hidrofibra
Hidrofibra com prata
Alginato de cálcio e sódio
Espuma com prata.
Úlcera de perna com tecido de granulação
Solução antisséptica de polihexanida
Hidrogel
Curativo não aderente
Bota de unna
Gel antisséptico de PHMB
Úlcera de perna com tecido de epitelização
•Creme de Uréia
•Ácido Graxo Essencial (AGE)
Tratamento: Proposição a partir das coberturas disponíveis na Instituição: a fim de melhor
sistematizar o atendimento, estabeleceu-se, como rotina de troca para as coberturas especiais, um
período de até 6 dias, estando a troca da cobertura secundária determinada pela sua saturação.
As pomadas deverão ser trocadas em um período mais curto (até 48h), devendo-se também respeitar a
saturação da cobertura secundária. De acordo com os leitos ulcerosos, as opções são:
(1) Na pele íntegra perilesional estarão indicados: dexametasona creme (antieczematoso) e o óleo
mineral (restaurador da barreira epidérmica). Após a cicatrização, usar óleo mineral.
(2) A vacinação antitetânica deverá ser atualizada.
(3) Os casos de difícil condução ambulatorial (complicações) serão discutidos entre o médico da sala
e o médico-assistente e/ou chefia de clínica.
(4) Em casos refratários, considerar câmara hiperbárica com programa de transfusão de troca.
(5) Encaminhar à fisioterapia.
9. ALTERAÇÕES ÓSTEOARTICULARES
NECROSE ÓSSEA:
- Tratamento Clínico: evitar carregar peso, usar calor local e analgésico. No caso de acometimento de
cabeça do fêmur, o uso de órteses é recomendado para evitar sobrecarga do membro afetado. O uso
crônico de antiinflamatórios está contraindicado.
- Tratamento Cirúrgico: encaminhar para avaliação pela Ortopedia.
- Ambulatório de Reabilitação: encaminhar todos os pacientes para avaliação e acompanhamento pelo
Fisiatra e Setor de Reabilitação.
INFARTO ÓSSEO:
Hidratação, analgésicos, antiinflamatórios (vide crise álgica).
10. COMPLICAÇÕES CARDIO PULMONARES
SÍNDROME TORÁCICA AGUDA
Corresponde a qualquer episódio agudo associado a: dor torácica, febre, sintomas respiratórios,
hipoxemia e/ou novo infiltrado ao RX de tórax.
CONDUTA:
- Internação.
- Hemograma e contagem de reticulócitos.
- RX de tórax - se normal, repetir a cada 24 h, em pacientes com dor torácica e/ou crise severa.
- Hemocultura, gram e cultura de escarro em casos de tosse produtiva.
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- BAAR e cultura de escarro naqueles e que mantenham tosse por mais de três semanas.
- Oximetria de pulso.
- Gasometria arterial nos pacientes com PAO 2, pelo oxímetro de pulso, abaixo de 20% do valor
basal.
TRATAMENTO:
- Tratar a dor como no protocolo de crise álgica.
- Oxigenoterapia por macronebulizador.
- Broncodilatadores - através de nebulizadores (Fenoterol = Berotec ).
- Fisioterapia respiratória
- Eritracitaférese – com manutenção do programa de transfusão de troca por no mínimo 6 meses.
Protocolo de terapêutica antimicrobiana empírica para pacientes com síndrome torácica aguda

Até 12 anos

Amoxicilina associado a Clavulanato 75 mg/kg/dia
EV 8/8 h ou
Cefuroxima 100 - 150 mg/kg/dia EV 8/8 h ou 12/12h
Se houver critério de gravidade ou suspeita de germe
atípico – associar claritromicina – 15 mg/kg/d 12/12h

Maior que 12 anos

Amoxicilina associado a Clavulanato *1g EV 8/8h
ou Cefuroxima 750 mg EV8/8 h +
Se houver critério de gravidade – associar
claritromicina – 500mg de 12/12h

- Sem melhora após 48h de
- uso prévio de antibiótico por infecção de
trato respiratório respiratória nos últimos
30 dias

Levofloxacino 750mg IV 1X/dia

Crianças acima de 28 dias a 12anos:
Cefepime 150mg/kg/dia de 8/8h associado a
claritromicina dose padrão para idade
História de permanência hospitalar maior
Maiores de 12anos :
que 24 h nos últimos 30 dias, instabilidade
Cefepime 2g EV de 8/8h associado a claritromicina
hemodinâmica
500mg 12/12h
Casos refratários com manutenção de febre colher
culturas e discutir com a CCIH oo esquema de
antibiótico a ser utilizado
*Ajustar a dose dos antimicrobianos após 24h nos casos de insuficiência renal.
ATENÇÃO: Em vigência de STA instalada, a Eritracitaférese deverá ser iniciada o mais
precocemente possível.
Solicitar parecer à Hemoterapia, tão logo se faça o diagnóstico.
HIPER-RESPONSIVIDADE BRÔNQUICA
Presente na grande maioria dos pacientes com doença falciforme é caracterizada pela presença de
sibilos ao exame clínico com ou sem dispneia. Pode ser exacerbada por exposição à poeira, irritantes
inalatórios, infecção em geral ou por processo de vaso-oclusão no território pulmonar.
TRATAMENTO:
Nebulização com 5-10 gotas de fenoterol (Berotec) + Brometo de Ipratrópio (Atrovent) 20 gotas +
soro fisiológico 3-5 ml e Oxigênio a 6L/min (criança 1 gota para cada 3Kg de peso – máximo 10
gotas).
Repetir até 3 vezes com intervalo de 15-30 min.
Reavaliar em 30 min:
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- Se melhora parcial, alta com prescrição de NBZ regular e SOS + Prednisona 40 mg VO por 4 dias.
Se mantiver quadro ou piora dos sintomas – internação, manter NBZ a cada 30 min, corticoide EV
(hidrocortisona 200 mg ou metilprednisolona 40 – 60 mg EV) a cada 8h.
COMPLICAÇÕES CRÔNICAS:
COMPLICAÇOES

Hipertensão
Arterial Pulmonar

Síndrome
respiratória
restritiva

Síndrome
respiratória
obstrutiva

CARACTERÍSTICAS

TRATAMENTO

Dispneia aos esforços

HU – dose máxima
tolerada
Vasodilatador
pulmonar (inibidores
canais de Ca)
Programa de
hipertransfusão

Pode ser decorrente de
múltiplos episódios de
STA com consequente
fibrose pulmonar.
Investigar HAP.
Caracterizada pelo
surgimento de dispneia
aos esforços e
espirometria com padrão
restritivo
Proveniente de hiperresponsividade brônquica.
Liberação de mediadores
químicos da lesão tecidual
que ocorre nos episódios
de vaso-oclusão,
resultando em
broncoespasmo e padrão
obstrutivo a espirometria

1-Fisioterapia
respiratória
2- Programa de
hipertransfusão, em
caso de HAP

1 - B2 agonista regular
associado a brometo
de ipratrópio de 6/6 h
2 - Corticoide
inalatório
(beclometasona)

ACOMPANHAMENTO

Ecocardiograma
Espirometria com prova
broncodilatadora –
primeiro exame de rotina
aos 14 anos de idade.
Repetir 1 vez por ano:
distúrbio ventilatório
restritivo previamente
identificado
60 dias após 2º episódio
de STA que ocorra num
prazo inferior a 2 meses
HAP diagnosticado
recentemente
Repetir 2 vezes por ano
(para aqueles com
distúrbio ventilatório
obstrutivo ou conforme
avaliação médica)

ROTINAS DE OXIMETRIA DE PULSO:

AMBULATÓRIO

EMERGÊNCIA
E INTERNAÇÃO

Aferição da saturação 2 vezes ao ano, no mínimo de 6/6 meses
Se Sat maior ou igual a 94%, encaminhar à fisioterapia para avaliar
incentivador respiratório
Sem melhora após uso de incentivador respiratório, encaminhar à
Pneumologia e Cardiologia
Aferição diária
Incentivador respiratório, de acordo com a orientação do fisioterapeuta
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ECOCARDIOGRAFIA UNI BIDIMENSIONAL COM DOPPLER NA HIPERTENSÃO
PULMONAR:
A ecocardiografia é um método não invasivo que permite a avaliação anatômica e
funcional das cavidades cardíacas direitas e a estimativa das pressões em artéria
pulmonar. Sendo considerado que velocidades de fluxo de regurgitação tricuspide
acima de 2,5cm/seg devem nortear a abordagem hematológica específica (vide item
20)
CONCEITOS
De acordo com o National Institute of HealthUSA, considera-se HAP quando a PAP sistólica
for maior que 30mmHg. Considera-se o grau de
HAP como:

INDICAÇÕE
S

ACHADOS

Leve - (>30 a 38 mmHg)
Moderada - (de 40 a 54 mmHg)
Severa - (> 55 mmHg)

É utilizado no manuseio de pacientes para o diagnóstico e para
a avaliação prognóstica da HAP. Recomenda-se realizar ecocardiograma com DTC,
a partir de 14 anos a cada 2 anos e a partir dos 20 a cada ano.
Entre os achados ecocardiográficos, o aumento do átrio direito (AD) e a presença de
derrame pericárdico são os principais marcadores prognósticos
A presença de derrame pericárdico se comporta como marcador independente de
gravidade
Aproximadamente 36% dos falcêmicos têm HP, e esta é a maior causa de morte
súbita nessa população acima de 20 anos

11. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL
EXAMES SEMPRE INDICADOS PARA O DIAGNÓSTICO:
- Tomografia computadorizada cerebral (TCC): sem contraste (utilizar contraste em situações
específicas: instalações desconhecidas ou subagudas, suspeitas de neoplasia ou infecção subjacente).
A TCC pode ser normal nas primeiras 24 h ou indefinidamente se a lesão estiver situada em tronco
cerebral.
- Avaliação cardiorrespiratória: ECG (detectar IAM, arritmias); raios X de tórax.
- doppler transcraniano DTC
- Hemograma, plaquetometria, coagulograma e gasometria arterial.
- Bioquímica: eletrólitos, glicose, ureia e creatinina.
- Outros exames de sangue: sorologia para Chagas, sorologia para Sífilis, fibrinogênio.
EXAMES EVENTUALMENTE INDICADOS PARA O DIAGNÓSTICO:
- Ressonância Nuclear Magnética (RNM): com espectroscopia, perfusão e difusão.
- Duplex-scan de carótidas e vertebrais (medida eletiva para detectar estenoses de indicação
cirúrgica). Se este for o caso, procede-se à angiografia.
- Ecocardiograma uni e bidimensional (se possível transesofágico quando a suspeita for de fonte
cardioembólica).
- Se houver suspeita de arritmia, preconiza-se o holter.
- Punção lombar (em suspeita de HSA com TC normal).
- Rx de coluna cervical (na suspeita de trauma cervical ou craniano, queda da altura, dor ou rigidez
cervical).
- Em jovens, screening reumatológico e função tireoidiana.
- Em casos especiais: níveis de proteína C e S, antitrombina III, fatores VII, VIII e V de Leiden, níveis
de TPA-ativador de plasminogênio tecidual e PAI-inibidor do ativador de plasminogênio,
homocisteína, mutação da protrombina, anticardiolipina (IgG e IgM) e anticoagulante lúpico.
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CLASSIFICAÇÃO DA DOENÇA CEREBROVASCULAR:
QUANTO À ORIGEM:
- Isquêmico.
- Hemorrágico.
QUANTO À DURAÇÃO DO EPISÓDIO:
- AIT - Ataque isquêmico Transitório - déficit neurológico até 24 h, sem sequelas.
- AIT “in crescendo” - dois ou mais episódios de AIT, nas 24 h (constitui uma das mais importantes
emergências neurológicas).
- RIND - déficit neurológico reversível - duração de mais de 24 h, com reversibilidade tardia do
déficit. Exames mais detalhados mostram sequelas mínimas.
- “STROKE” em evolução: piora dos sinais e sintomas de apresentação do paciente.
- Infarto cerebral completo.
AVE - ABORDAGEM TERAPÊUTICA:
1 - Manter as vias respiratórias altas livres e funcionais.
2 - Monitorizar com ECG e oxímetro: avaliar suplementação de O2.
3 - Manter cabeça e tórax elevados a 30o.
4 - Pesquisar trauma craniano ou cervical e alterações cardiovasculares.
5 - Exame neurológico: nível de consciência, episódios convulsivos, escala de Glasgow, pupilas
(simetria, reatividade) e movimentação dos quatro membros.
6 - Hidratação.
7 - Se a PA estiver acima de 220 / 110 mmHg, não deve ser reduzida agudamente.
8 - Procurar causas reversíveis (mau posicionamento, dor, hipóxia). Se houver hipotensão arterial:
reposição volêmica, aminas vasoativas.
9 - Monitorização cardíaca.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO EXAME NEUROLÓGICO
Déficit motor
dimidiado
Déficit da
sensibilidade
Hemianopsia
Disfunção cerebral
superior
Déficit de tronco
cerebral

Hemiparesia ou hemiplegia ou paresia facial central unilateral
Redução ou perda da sensibilidade dolorosa ou tátil
Déficit homônimo do campo visual à confrontação
Afasia (dificuldade para achar a palavra)
Déficit parietal (desatenção sensitiva ou visual, negligência visuo-espacial e
perda da noção de posição segmentar).
Ataxia, vertigem, disartria (sem afasia) e paralisia oculomotora (exceto
desvio conjugado) com ou sem déficit motor ou sensitivo dimidiado, mas
sem disfunção cerebral superior.

RECOMENDAÇÕES DO CONSENSO NACIONAL DE DOPPLER TRANSCRANIANO
Quanto à idade:
Entre 2 e 16 anos de idade
Quanto ao Genótipo:
Não há distinção, porém dar prioridade aos genótipos SS, S/ß0talassemia e SD
DTC Convencional versus DTC com Imagem:
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O DTC convencional foi escolhido como método de escolha para a prevenção do AVC em pacientes
com DF. Os resultados do exame são interpretados de acordo com o Estudo STOP (Adams, 1998). O
método de imagem fica restrito à complementação de dúvidas ou limitação de técnica
CONTRA-INDICAÇÕES AO EXAME DE DTC
O exame deverá ser contra-indicado na criança sob sedação, na criança com febre, na criança com
sinais e sintomas de infecção (especialmente respiratória) e que tenha feito transfusão em até 15 dias
antes da data de marcação do exame
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RECOMENDAÇÃOS PARA A FREQÜÊNCIA DE DTC DE ACORDO COM O RESULTADO EM
PACIENTES COM DF:
RESULTADO DO DTC

VELOCIDADE
MÁXIMA
SISTÓLICA (CM/S)

AUSÊNCIA DE JANELAS
UNILATERAL + OUTRO LADO
NORMAL

-

AUSÊNCIA DE JANELAS
UNILATERAL + OUTRO LADO
ANORMAL OU CONDICIONAL

-

Ausência de Janelas Bilateral
= DTC INADEQUADO
Dificuldade Técnica devido
AUSÊNCIA DE COOPERAÇÃO

BAIXO FLUXO

NORMAL

CONDICIONAL BAIXO

CONDICIONAL ALTO

FREQUENCIA DO EXAME E
OUTRAS RECOMENDAÇÕES
Utilizar outro recurso de imagem para
investigação diagnóstica.
Caso recorra ao DTC com imagem,
dar preferência a outro examinador.
Considerar o laudo do exame de
acordo com o lado alterado e seguir
com o retorno no tempo orientado
abaixo + utilizar outro recurso de
imagem para investigação
diagnóstica.

-

Utilizar outro recurso de imagem para
investigação diagnóstica.

-

Marcar retorno em 3 meses.
Preferencialmente com outro
examinador

Genotipo de risco (SS/
S/ß0talassemia/ SD)
com velocidade
ABAIXO DE 70 cm/s
ou diferença acima de
50% entre fluxos da
ACM comparando um
lado e outro
Velocidade até 170
cm/s em ACM, ACA,
ACI distal e Bifurcação
Velocidade entre 171 e
185 cm/s em ACM,
ACA, ACI distal e
Bifurcação

Velocidade > 185 até
200 cm/s em ACM,
ACA, ACI distal e
Bifurcação

Velocidade > de 200
cm/s em ACM, ACA,
ACI distal e Bifurcação
Entre 201 e 219 cm/s:
ANORMAL

Acima de 220 cm/s:

Considerar outro recurso de imagem
para descartar diagnóstico de estenose
arterial intracraniana Recomendar
seguimento ambulatorial com
NEUROLOGISTA

Retorno em 01 (um) ano.
Retorno em 6 (seis) meses.
Caso os resultados consecutivos
sejam NORMAIS, volta ao
seguimento anual.
Retorno em 3 (três) meses.
Caso apresente 2 (dois) ou mais
exames consecutivos
CONDICIONAL ALTO ou
ANORMAL, recomendar
investigação diagnósitca com
ARM/RM de crânio e considerar
regime transfusional crônico.
Retorna em 1 mês. Se as velocidades
reduzirem para os níveis citados
acima, seguir as orientações conforme
o resultado. Se persistirem nesta
faixa, considerar regime transfusional
crônico.
RISCO IMINENTE DE AVC:
Considerar regime transfusional
crônico.

ACM = ARTÉRIA CEREBRAL MÉDIA, ACA = ARTÉRIA CEREBRAL ANTERIOR; ACI =
ARTÉRIA CARÓTIDA INTERNA
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ELEMENTOS BASICOS EM ROTINAS PARA INFARTO CEREBRAL

DIAGNÓSTICO
- Hemorrágico vs isquêmico
- Topográfico
F
l
i d
EXAMES COMPLEMENTARES
- Glicemia
- Hemograma
- Coagulograma
- Eletrólitos
- Função renal
- Lipidograma
- Enzimas miocárdicas

MONITORIZAÇÃO
- Neurológica
- PA e TAx
- Freq cardíaca
- ECG (à admissão)
- Oximetria

AVALIAÇÃO
DO PACENTE

TRATAMENTO
- Hidratar 1,5 a 2 L (não usar glicose
pura)
- Insulina se Glicemia
 150
-180
mg%
- Hipertensão: indicação e drogas
- Heparina/heparinoidesprevençãoTVP/EP
- Oxigênio se saturação
 92
-95%
- Antipiréticos se Tax > 37-37,5o Cl
- AAS 160-300 mg/dia
- Cultura e antibioticoterapia (se
infecção)

TC
Duplex scan de
vasos cervicais

OBSERVAÇÃO
- Respiração
- Pneumonia
- Hidratação
- Edema pulmonar
- Deglutição
- TVP
- Alimentação
- ITU
- Sepse
- Escaras

COMORBIDADES
- Diabetes
- HAS
- Epilepsia
- Síndrome de secreção
inapropropriada ADH
- Insuficiência cardíaca

COMPLICAÇÕES NEUROLÓGICAS: As principais complicações neurológicas da fase aguda a do
infarto cerebral são:
- Edema cerebral e hipertensão intracraniana (HIC).
- Hidrocefalia.
- Transformação hemorrágica
- Crises convulsivas.
- Recorrência precoce: (veja fatores abaixo).
FATORES CLÍNICOS E LABORATORIAIS PREDITIVOS PARA DCV
FATORES CLÍNICOS
HF de AVE
Ronco ou Apneia noturna
Hipertrofia Amigdaliana
HPP de Meningoencefalite

FATORES LABORATORIAIS
Hb fetal baixa
Hemoglobina alta
Leucocitose
Deficiência de homocisteína

TRATAMENTO DE EDEMA CEREBRAL E HIPERTENSÃO INTRACRANIANA
- Não usar corticoide.
- Não sedar o paciente.
- Elevar a cabeceira à 30o.
- Entubação orotraqueal em caso de hiperventilação e/ou pCO2 de + 30 mmHg.- Monitorizar PIC, em
casos selecionados (coma, grandes lesões hemisféricas irresponsivas ao tratamento).
- Terapia osmótica em pacientes com deterioração neurológica por HIC (10% dos casos).
Manitol a
20%
Furosemida

1-2 g/kg/24h em intervalos de 4 h, infusão a 4 a 5 mL/min, por pelo menos 3 dias
Retirar gradualmente mantendo intervalo entre as doses
Reservada para situações de emergência (exemplo: hérnia transtentorial iminente)
Dose: 70 mg ou 7 ml IV lento. Não utilizar para manutenção
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TRATAMENTO DOS EPISÓDIOS CONVULSIVOS – ESTADO DE MAL EPILÉPTICO (EME)

0-5
minutos

20-60
minutos

> 60
minutos

Diazepan EV – 0,1 a 0,3 mg/Kg (dose sem diluição). Pode ser repetido a cada 10
minutos
Oxigênio por cânula nasal ou máscara; posicionamento da cabeça para ótima
potência de vias aéreas; intubação (se necessário); oximetria
Exames laboratoriais: eletrólitos, glicose, ureia, creatinina, hemograma, perfil
toxicológico, nível sérico de DAE, gasometria
Fenitoína via EV - 15 a 20 mg/Kg – dose de ataque administrar em 30 minutos
(diluir em SF)
Cuidados: monitorizar com EEG, ECG e PA
Fenitoína - Dose adicional de 5 mg/Kg/dia até no máximo 30 mg/Kg (diluir em SF)
Pentobarbital - 15 mg/Kg IV (6-25 mg/Kg/h), dose inicial, devendo monitorizar pelo
EEG até as crises cessarem. Continuar a infusão a 1,5 mg/Kg/h diminuindo a
velocidade a cada 4-6 horas
OU
Midazolam - 0,2 mg/Kg com infusão contínua de 0,05 a 0,4 mg/Kg/h - Monitorizar
com EEG
OU
Propofol - 1-3 mg/Kg seguido de infusão contínua de 1-6mg/Kg/h

12. ACOMPANHAMENTO OFTALMOLÓGICO
PRINCIPAIS ALTERAÇÕES OFTALMOLÓGICAS
Podem ser encontradas alterações oftalmológicas diversas de acordo com o subgrupo da doença
falciforme. As mais comuns são os “vasos em vírgula” na conjuntiva bulbar em pacientes SS e a
retinopatia falciforme, ao exame de fundo de olho.
Retinopatia Não Proliferativa: mais comum em pacientes SS. Compreende um grupo de
manifestações fundoscópicas que podem dividir-se de acordo com a apresentação de sintomas. O
grupo sintomático corresponde às oclusões vasculares da coroide e ao fechamento de artérias e/ou
veias retinianas (ou de seus ramos). O grupo assintomático (mais comum) inclui aumento da
tortuosidade vascular, manchas tipo “salmon patch” (áreas de hemorragia), “black sunburst” (atrofia
retiniana devido à resolução das áreas de hemorragia), pontos iridescentes (depósitos de
hemossiderina), roturas retinianas periféricas e raramente as estrias angioides.
Retinopatia Proliferativa: mais comum em pacientes SC e Sthal, na faixa etária dos 20 aos 40 anos.
Grupo de complicações que ocorrem em sequência, passando por cinco estágios na periferia da retina:
1 – oclusão de arteríolas periféricas; 2 – anastomoses arteriovenosas; 3 – neovasos e/ou tufos
neovasculares (“sea fan”); 4 – hemorragia vítrea; 5 – descolamento de retina. O acompanhamento
clínico e o tratamento serão definidos em equipe multiprofissional nos estágios 1 e 2. Para o estágio 3,
está indicada a fotocoagulação a laser das áreas de isquemia conforme os achados à angiografia
fluoresceínica e/ou tratamento combinado com HU, de acordo com avaliação individualizada. Os
pacientes que se encontrarem nos estágios 4 e/ou 5 serão encaminhados para realizar ultrassonografia
e acompanhamento ou cirurgia (vitrectomia), conforme avaliação individual.
Os pacientes a serem submetidos a procedimento cirúrgico deverão ser encaminhados ao
hematologista para realizar o preparo pré-operatório. O hematologista realizará os exames préoperatórios (com risco cirúrgico) e encaminhará à Hemoterapia para a programação transfusional
(transfusão de troca ou eritracitaférese) conforme as necessidades de cada indivíduo.
ROTINA:
Será realizado o exame oftalmológico básico completo: anamnese dirigida, inspeção e anexos, exame
da motilidade ocular (intrínseca e extrínseca), refração, biomicroscopia do segmento anterior,
tonometria e fundoscopia. Posteriormente, em segunda consulta, o mapeamento de retina será
realizado em todos os SS e SC e nos demais a critério do setor de oftalmologia como se segue:
De 0 a 05 anos: encaminhar apenas em caso de queixa oftalmológica específica.
Aos 06 anos: encaminhar todos, para exame oftalmológico e acuidade visual. Se normal, repetir aos
10 anos.
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De 10 a 20 anos: encaminhar todos, mesmo sem queixa uma vez ao ano para os SC e uma vez a cada
dois anos para os SS.
De 20 a 40 anos: encaminhar todos mesmo sem queixa uma vez a cada 6 meses para os SC e uma vez
ao ano para os demais.
Acima de 40 anos: os pacientes serão encaminhados conforme a faixa de 10 a 20 anos.
Todos os pacientes deverão ser acompanhados à procura de lesões oftalmológicas em estágio inicial.
De acordo com o resultado do mapeamento da retina, será seguido o seguinte fluxograma de trabalho:

Primeira consulta (conforme rotina)

Mapeamento de Retina

Retinopatia não

Normal

Assintomático
Acompanhame
nto conforme

Sintomático
Conduta
individualiza

Turvação / hemor

Neovasos

Periféricos
Fotocoagulação
a laser

Não
Acompanhamento
conforme idade

Figura 3: Fluxograma de trabalho
13. ACOMPANHAMENTO GINECOLÓGICO E OBSTÉTRICO
GRAVIDEZ:
FISIOPATOLOGIA: Na doença falciforme, ocorre disfunção placentária, em grau variado, levando a
crescimento intrauterino retardado, maior incidência de parto prematuro e aumento da mortalidade
perinatal.
ATENDIMENTO INICIAL À GESTANTE:História clínica: obter informação sobre doença renal,
hipertensão, fumo, drogas e alergias.
História obstétrica: número de partos e abortos, idade gestacional em que ocorreram, peso dos
nascituros, tipos de parto e complicações durante e após as gestações ou abortos.
Eletroforese de hemoglobina do pai - para orientar sobre a doença no feto.
Exames laboratoriais: hemograma, reticulócitos, ferritina, bilirrubinas, TGO, TGP, LDH, fosfatase
alcalina, glicose, ureia, creatinina, ácido úrico, sorologias para hepatites A,B,C, HIV, HTLV1, CMV,
rubéola, toxoplasmose, VDRL; T. Coombs, parasitológico de fezes, PPD, EAS e urinocultura. Repetir
ao final dos primeiro, segundo e terceiro trimestres.
Ultrassom e doppler.
Avaliação da vitalidade fetal.
Obs.: Avaliar nutrição materna e hidratação e monitorizar PA, oximetria de pulso, ganho de peso,
fundo uterino, exame do colo uterino.
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TRANSFUSÃO: A eficácia da transfusão profilática não encontra respaldo em trabalhos controlados.
As indicações são:
- Toxemias.
- Gravidez gemelar.
- Prévia mortalidade perinatal.
- Septicemia / bacteremia.
- Insuficiência renal aguda.
- Síndrome torácica aguda.
- Preparo pré-operatório.
- Anemia severa: 20% abaixo do valor basal do hematócrito ou hemoglobina abaixo de 6g/dl.
CRESCIMENTO INTRAUTERINO RETARDADO (CIUR):
- Mais frequente em SS, menos em SC e Sβ + .
- Fatores implicados:
(1) Hipóxia: redução do O2 do sangue placentário com inadequada liberação para feto.
(2) Má-nutrição - há inadequado transporte de substâncias pela membrana placentária (anemia
materna, episódios frequentes de vaso-oclusão levando à hipoperfusão).
(3) Descolamento prematuro da placenta - diminuição da área de troca pela placenta.
(4) Placenta prévia - com os repetidos sangramentos, vão se formando áreas de necrose.
(5) Toxemia.
(6) Gravidez múltipla.
(7) Fumo, álcool e narcóticos.
TRABALHO DE PARTO E NASCIMENTO:
- Liberar uso de analgésicos (veja tratamento da dor na gestação).
- Anestesia peridural.
- O2 e fluidos de reposição.
- Monitorização fetal.
- A cesariana por indicação obstétrica é comum, sendo necessário preparo transfusional préoperatório.
- Evitar tromboembolismo com deambulação precoce, meias elásticas, hidratação e cuidados
neonatais.
PARTO PRÉ-TERMO: A idade gestacional é menor nos fetos nascidos de mães com doença
falciforme. A média da idade gestacional é de 36 semanas.
Fatores implicados: Anemia, DPP, placenta prévia, toxemia, gestações múltiplas, infecções do trato
urinário, corioamniotites, fumo e narcóticos.
MORTALIDADE PERINATAL: é aumentada na doença falciforme, variando de 20 a 50%.
MELHORA DOS RESULTADOS: O maior fator para reduzir mortalidade é o cuidado neonatal. O
atendimento especializado à mãe que inclui o ultrassom, perfil biofísico fetal, doppler do cordão
umbilical, cesariana com indicação obstétrica. A realização de transfusões nos casos especiais deverá
ser discutida com a Hemoterapia. Lesões extensas na placenta que ocorrem precocemente não se
beneficiam de transfusões tardias.
ALTERAÇÃO DA PLACENTA: DPP e placenta prévia têm incidência aumentada, podendo ser
atribuídos à vaso oclusão contínua, trombose de arteríolas deciduais, necrose e subsequentes
hemorragias venosas por toxemia.
COMPLICAÇÖES DURANTE A GRAVIDEZ: Episódios de crises vaso-oclusivas - podem aumentar
principalmente no final da gravidez. As transfusões profiláticas somente para episódios de dor não são
justificadas.
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Crises álgicas - veja também “abordagem da dor”
Anemia - há piora do quadro por: aumento da demanda, hemodiluição, supressão da medula, infecção
ou inflamação, deficiência de vitaminas ou ferro e crises aplásticas.
Infecções - frequência aumentada na 1ª metade da gestação, principalmente em trato urinário e
sistema respiratório.
As bacteriúrias devem ser tratadas. Elas causam CIUR e parto prematuro.
Pode haver síndrome torácica aguda e insuficiência cardíaca congestiva secundárias à piora da
anemia.
Hipertensão e toxemia podem estar relacionadas à doença renal preexistente. Em alguns casos, a
paciente poderá necessitar de hemodiálise para suportar o desenvolvimento fetal. O acompanhamento
com nefrologista estará sempre indicado, nesses casos.
Alterações do SNC - importante pesquisar história de: trombose, hemorragias, hipoxemias, uso
continuado de narcóticos, cefaleia, toxemia.
ABORTO:
- Alta prevalência (maior frequência na paciente SS).
- Causas prováveis - acidentes microvasculares placentários, fumo, álcool e uso frequente de
narcóticos.
INFERTILIDADE: A puberdade tardia pode retardar a 1ª gravidez.
CONTRACEPÇÃO: acetato de medroxiprogesterona (Depo-Provera®) 150mg, intramuscular com
intervalos de 3/3 meses ou anticoncepcional oral com progestágeno contínuo (desogestrel). Observase, em muitos casos, uma melhora na incidência de crises vaso-oclusivas.
O DIU pode ser usado, devendo ser bem controlado para não haver aumento nas perdas sanguíneas.
As pacientes devem ser alertadas quanto aos riscos de infecção.
Solicitar densitometria óssea, antes de prescrever contraceptivo com progestágeno. Repetição bianual.
ESTERILIZAÇÃO:Todas as implicações de novas gestações bem como da esterilização devem ser
exaustivamente discutidas com a paciente. A orientação para essa opção só poderá ser oferecida, após
o 2° filho.
14. LITÍASE BILIAR
Observado a partir de 1 ano de idade com a presença de cálculos biliares, lama biliar, espessamento
de parede vesicular e alterações no calibre dos ductos biliares comuns.
DIAGNÓSTICO: Ultrassonografia abdominal: solicitar na 1a consulta e a cada 2 anos, mesmo nos
assintomáticos a partir dos 5 anos.
TRATAMENTO CONSERVADOR: Na presença de colecistite, observação cuidadosa, hidratação
venosa e antibióticos estão indicados: maiores que 12anos: amoxicilina associado a clavulanato 1g EV
de 8/8h ou Ciprofloxacino EV 400mg12/12h + metronidazol 500mg EV 8/8h.
Menor que 12anos amoxicilina associado a clavulanato 50-80mg/kg/dia dividido de 8/8h com
metronidazol 30mg/kg/dia dividos 6/6h
- casos menos graves= Amoxacilina com clavulanato OU Clindamicina OU Cefalotina +
Metronidazol
- casos graves = Cefepime + Metronidazol OU Meropenen
Medidas gerais de suporte, como antiespasmódicos e dieta hipograxa, alguns pacientes tornam-se
livre de sintomas por muitos anos.
COLECISTECTOMIA: Sugere-se discutir com o paciente a possibilidade de encaminhamento à
cirurgia. Cirurgia de urgência - deve ser evitada a não ser que haja evidência de obstrução biliar.
Há atualmente uma tendência à realização da colecistectomia profilática por laparoscopia nos
pacientes assintomáticos, com o objetivo de prevenir possíveis quadros de colecistite ou colangite
31

e/ou necessidade de cirurgia de urgência. A ocorrência de quadros inflamatórios / infecciosos pode
também dificultar a utilização futura da via videolaparoscópica, devido à formação de aderências.
Preparo pré-operatório a critério da Hemoterapia. Devido a possíveis complicações durante os atos
cirúrgicos, pacientes inicialmente enviados para videolaparoscopia podem vir a ser submetidos à
laparotomia e fisioterapia respiratória com espirômetro + Antibioticoterapia profilática por 48 hs com
Amoxacilina com Clavulanato
Cuidados no pós-operatório - fisioterapia respiratória com espirômetro e deambulação precoce
(prevenção de STA e crises vaso-oclusivas).
15. HEPATITE
Após diagnóstico por teste confirmatório, encaminhar os pacientes a um Centro de Referência para
tratamento. Obs.: A ribavirina não faz parte do protocolo do MS para DF, pois seu uso nesses
pacientes ainda não está estabelecido.
16. COMPLICAÇÕES RENAIS
HIPOSTENÚRIA: Causada pela dificuldade do rim de concentrar a urina. Evidenciada em torno dos
3 anos de idade. Esta condição resulta em um débito urinário obrigatório de mais de 2.000ml/dia, no
adulto. O aumento da perda urinária torna o paciente mais predisposto à desidratação, que é um fator
precipitante de crises vaso-oclusivas. A hipostenúria também frequentemente leva à nictúria no adulto
e enurese persistente na criança.
Conduta: oferecer uma quantidade de líquidos de 3 a 5ml/dia em adultos e 150ml/Kg/24h em
crianças.
ENURESE NOTURNA(sem necessidade de tratamento até os cinco anos):
- A partir dos cinco anos:
1. Evitar a ingesta de líquidos próximo à hora de dormir.
2. Fazer controle vesical consciente (treinamento para reter urina por mais tempo, urinar de modo
intermitente, urinar antes de dormir).
3. Tratamento medicamentoso: imipramina - 25mg/dia - adulto e 10mg/dia – criança.
4- Acompanhamento com UROLOGISTA
5 – Em situações especiais acompanhamento com PSICOLOGIA
ATENÇÃO: Encaminhar à Nefrologia TODOS os pacientes apresentando quaisquer das alterações
descritas abaixo.
DISFUNÇÃO TUBULAR RENAL:Incapacidade de acidificar a urina. Pode levar à acidose
metabólica (iniciar terapia com bicarbonato de sódio).
Hipercalemia (risco maior de hipercalemia nos pacientes em uso de betabloqueadores, bloqueadores
de ECA ou diuréticos poupadores de K a droga deverá ser suspensa).
Dieta com restrição de potássio.
Resina de troca nos casos severos.
Aumento da reabsorção de fosfato e hiperfosfatemial.
Carbonato de cálcio - 500mg VO às refeições como quelante.
Aumento da secreção de ácido úrico: alopurinol + alcalinização da urina - bicarbonato de sódio: 3-5 g
/m2/d.
HEMATÚRIA MACROSCÓPICA: Normalmente não dolorosa, a não ser quando há formação de
coágulos e em alguns casos de necrose micro ou macropapilar.
Hidratar o paciente para manter fluxo urinário maior que 2 a 3 ml / Kg/h.
Ácido épsilon aminocapróico na hematúria refratária intensa além de hidratação e repouso. Cuidado
quanto à formação de coágulos que podem levar à obstrução.
Observar balanço hídrico para ajustes.
Solicitar ultrassom do aparelho urinário e próstata (pelve) para afastar doenças cirúrgicas. Avaliar
BK.
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Em homens com distúrbios da coagulação – finasterida 5 mg por 2 meses associado a critério ao
Ipsilon.
Caso fumante: citologia urinária – pesquisa de células neoplásicas.
NECROSE DE PAPILA:
- Ocorre frequentemente e muitas vezes é assintomática.
- Pode ser um achado na urografia excretora.
INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO:
- A bacteriúria pode ser assintomática(.não tratar, exceto gestante)
- Maior risco de pielonefrite.
- EAS e cultura de urina a intervalos regulares em sintomáticos
- ITU baixa (cistite) com contagem de colônias maior 100.000ml/mm3, Nitrofurantoína 100mg
VO12/12h de 5-7 dias ou fosfomicina 1g dose única ou Norfloxacin 400mg VO 12/12h por 5 dias
acima 12 anos ou segundo TSA.
Menores de 12 anos : Amoxicilina associado a Clavulanato 50 mg/kg VO 8/8 h ou cefalexina 50
mg/kg VO 6/6 h
Pielonefrite aguda colher urinocultura e iniciar antimicrobianos Ciprofloxacino EV 500mg12/12h de
7-10dias ou Amoxacilina com clavulanto 1g EV 8/8h por 14 dias
Maiores de 12anos : Amoxicilina associado a Clavulanato 50 mg/kg EV 8/8 h por 14 dias.
NEFROPATIA DA ANEMIA FALCIFORME:
Existe hiperfiltração glomerular com aumento de pressão capilar intra-renal. Evolutivamente
apresenta-se com um período de microalbuminúria e posteriormente com proteinúria persistente.
A necessidade determinação de um marcador que anteceda a proteinúria pode evitar a progressão para
a insuficiência renal.
A microalbuminúria é definida por aumento de excreção de albumina na urina na ausência de
proteinúria clínica, antecede o aparecimento da proteinúria, que já indicaria uma forma mais crônica
da nefropatia.
A microalbuminúria é um marcador sensitivo de envolvimento renal anterior a proteinúria e alguns
trabalhos têm contribuído para eleger a microalbuminúria como importante marcador de dano renal
inicial na DF.
Microalbuminúria
Proteinúria
Monitoramento
de nefropatia
Proteinúria acima
de 150mg/24h
Quadro clínico

Conduta

Albuminúria acima de 30 micrograma/min ou 30 mg/g creatinina em
amostra de primeira urina da manhã, período de 12h ou 24h
Até 150mg em urina de 24h
Solicitar inicialmente proteinúria de 24h para todos os pacientes,
clearance de creatinina e escórias nitrogenadas anualmente e
complementar com US renal
Encaminhar para nefrologia que deverá iniciar captopril ou enalapril.
HU deve ser sempre considerada nesses pacientes
Além da proteinúria isolada, os pacientes podem apresentar síndrome
nefrótica - proteinúria acima ou igual de 3g, edema, e hipoalbuminemia
Recomenda-se restrição de sal, água e uso de diurético que pode ser
venoso ou oral dependendo do quadro edemigênico
A biópsia renal poderá estar indicada para diagnóstico histopatológico e
prognóstico evolutivo do quadro e deverá ser avaliada em cada caso
Uso regular de albumina não está bem estabelecido
Em hipoalbuminemia abaixo de 2, é frequentemente necessário o uso de
furosemida, durante a infusão de albumina
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Protocolo para detecção de microalbuminúria em pacientes com doença falciforme no HEMORIO:
Seleção de pacientes

Solicitação
do exame

Critérios de exclusão
Observação importante
ao paciente

Resultado do exame

Seguimento
na nefrologia

Screening de Micro
albuminúria
Pacientes maior que 3
anos dosar albuminúria
em 1a amostra da urina
da manhã
Pacientes com
hematúria, dor ou febre
remarcar exame

Todos os pacientes acima de 3 anos de idade com doença falciforme
atendidos no ambulatório do HEMORIO
Durante atendimento ambulatorial solicitar dosagem de albuminúria na
primeira amostra de urina da manhã o que pode ser feito na urina de 24
horas ou em uma amostra de urina isolada (nesse caso, a concentração de
proteinúria ou albuminúria é dividida pela concentração de creatinina
urinária, a fim de corrigir para a variação no volume urinário).
Pacientes com hipertensão, proteinúria prévia, com alteração de escórias
nitrogenadas, gestantes e diabéticos
Se no dia do exame o paciente apresentar hematúria, episódio de dor ou
febre, deverá remarcar o exame, pois esses sintomas podem interferir no
resultado
Os pacientes com microalbuminúria (albuminúria maior 30 mg/l)
deverão ser encaminhados ao ambulatório de nefrologia. Os pacientes
que apresentam valores abaixo 30micrograma/min ou 30 mg/g creatinina
de albuminúria deverão realizar esse exame anualmente.
Determinação de albuminúria em amostras de urinas coletadas durante a
noite ou 24h em três separadas ocasiões com intervalos de 30 dias para
confirmação e monitoração
Outros exames laboratoriais: glicose, ureia, creatinina, Na, K, Ca, P, Cl,
ácido úrico, hemograma, hemoglobina fetal. EAS, clearance de
creatinina. Proteinúria de 24h, marcadores virais, ultrassonografia renal
Uso de captopril – dose inicial de 6,25 mg 2 x /dia por um mês; 12,5 mg
2x /dia por dois a 3 meses e após aumentar para 3 x/dia por seis meses
podendo chegar a 25mg, 2 a 3xdia (máximo de 1mg/kg/dia) ) ou
enalapril na dose de 5mg/dia podendo chegar a 20mg/dia ou losartan
25mg a 50mg/dia . A pressão arterial deverá ser monitorada uma semana
após início da medicação e posteriormente em todas as consultas. As
doses poderão ser maiores de acordo com a necessidade e dependendo
dos níveis pressóricos
Após iniciar tratamento MA no primeiro mês, terceiro e depois a cada
seis meses, também com monitoração de escórias e eletrólitos,
principalmente controle de níveis de K, pois poderá ocorrer
hipercalemia.
O uso de hidroxiureia deve ser administrado em conjunto com
hematologista quando necessário.

NÃO

Microalbuminúria
Maior que 30 mg/l

SIM
Encaminhar àrologia

Repetir exame
anualmente

Confirmação: Dosar albuminúria em
3 separadas ocasiões em intervalos
de 1 mês

USO de captopril , enalapril
ou losartan

Observações: Pacientes com hipertensão, com alteração de escórias nitrogenadas, gestantes e diabéticos podem ter
microalbuminuria independente da doença renal da DF. Hematúria, episódio de febre ou dor na ocasião do exame podem
mascarar resultado e deverão repetir exame.
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INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA:
A identificação clínica é evidenciada frequentemente na terceira ou quarta década, portanto é
necessário pedir regularmente escórias nitrogenadas, proteinúria e ultrassonografia renal.
Clinicamente, o método mais utilizado para obter informações sobre a taxa de filtração glomerular
(TFG) é a depuração de creatinina, com coleta de urina ao longo de 24 horas, no qual a excreção de
creatinina urinária em 24 horas é dividida pela concentração de creatinina sérica. Infelizmente,
depuração de creatinina não preenche o critério de um marcador ideal para TFG, já que, como
mencionado anteriormente, a creatinina é excretada não somente via filtração glomerular, mas também via secreção no túbulo proximal..
Para contornar algumas das limitações encontradas na determinação da TFG através da creatinina
sérica ou da depuração de creatinina, várias fórmulas destinadas a estimar a TFG têm sido publicadas.
Essas fórmulas usam variáveis demográficas e clínicas conhecidas como substitutos para os fatores
fisiológicos não mensurados que afetam o nível de creatinina sérica. As fórmulas mais comumente
utilizadas são as de Cockcroft e Gault (CG), MDRD e CKD-EPI.
E estão disponíveis em programas para palmtops, computadores e smartphones e estão amplamente
disseminadas na internet (por exemplo, em websites da Sociedade Brasileira de Nefrologia e da
National Kidney Foundation).
Seria portador de DRC qualquer indivíduo que, independente da causa, apresentasse TFG abaixo de
60 mL/min/1,73m2 ou a TFG abaixo 60 mL/min/1,73m2 associada a pelo menos um marcador de
dano renal parenquimatoso (por exemplo, proteinúria) presente há pelo menos 3 meses.
A KDOQI sugere que a DRC deveria ser classificada em estágios baseados na TFG, como mostrado
na Tabela abaixo:
Estágios da DRC
1
2
3A
3B
4
5

Taxa de filtração glomerular*
Maior ou ígual 90
60-89
45-59
30-44
15-29
menor 15

Proteinúria
Presente
Presente
Presente ou ausente
Presente ou ausente
Presente ou ausente

O tratamento inicial é conservador, com controle de ingesta proteica e, quando necessário, restrição
hídrica, de potássio e de sal (nos casos de edema e diminuição do volume urinário), controle da
proteinuria com IECA ou BRA
Corrigir acidose e alterações do metabolismo ósseo, com mensuração de PTH sérico e 25 hidroxi
Vitamina D, com suplementação de vitamina D e cálcio quando necessário .
Encaminhar a nutricionista para orientação dietética
Restringir uso de anti-inflamatório
Nos casos de hipercalemia além da dieta, usar Sorcal
Insuficiência renal crônica terminal - tratamento dialítico ou transplante .
Observa-se, após transplante renal, aumento de crises álgicas pela eritrocitose. Em alguns pacientes, a
substituição de troca pode estar indicada. Bloqueador de ECA parece diminuir essa eritrocitose após
transplante.
USO DE ERITROPOETINA (EPO):
A eritropoetina é responsável pela produção de hemácias, controlada pelos rins. Pacientes com anemia
falciforme têm concentrações elevados de EPO. Quando complicado com insuficiência renal, seus
níveis não aumentarão apropriadamente agravando o quadro de anemia nesses pacientes. Na
insuficiência renal crônica de outra etiologia a anemia, em geral está presente quando a taxa de
filtração glomerular diminui para 40 ml/min. Na doença falciforme, a mensuração da função renal
encontra-se prejudicada pela diminuição de massa muscular e aumento da secreção tubular de
creatinina Desconhecem-se a concentração normal de EPO na doença falciforme. Apesar de elevado,
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este aumento não seria proporcional ao esperado para o grau da anemia. O dano tecidual tubular na
doença falciforme comprometeria síntese de EPO por destruição do sensor de O2 renal, nem sempre
compatível com o grau de insuficiência renal;
I-Critérios de Inclusão:
População-alvo: pacientes com doença falciforme (anemia falciforme, S- beta-talassemia ou
hemoglobinopatia SC), com reserva de ferro adequado (saturação de transferrina acima de 20% e
ferritina sérica mínima de 20ng/ml para mulheres e 30ng/ml para homens e um dos seguintes:
1) Hb menor que 7g/dl que não tiveram elevação com uso de hidroxiureia;
2) Redução de 2g/dl dos níveis basais de Hb e indícios de comprometimento glomerular, como
filtração glomerular abaixo de 100/ml/min;
3) Alterações cardíacas em ecocardiografia que indiquem remodelamento cardíaco ou hipertensão
pulmonar, com níveis de Hb menor que 9g/dl e que estarão sujeitos a entrar em regime de transfusão;
4) Aumento da necessidade transfusional
5) Gestantes aloimunizadas e que estariam sujeitas a transfusão.
II-Critérios de Exclusão:
1) Hipersensibilidade ou intolerância ao medicamento ou a um de seus componentes;
2) Anemia carencial ou de outra etiologia definida, não relacionada a hemoglobinopatia
III- Esquemas de administração:
Dose recomendada: iniciar com 100U/Kg/dose 2x semana e aumentar 100U/Kg/dose a cada 4 a 6
semanas caso necessário, até atingir nível Hb de 10g/dl ou manter a nível suficiente de Hb para
reduzir necessidade transfusional.
A dose recomendada será em média de 30000 a 40000 por semana.
IV- Apresentações farmacêuticas:
1000 U, 2000U, 4000U e 10000U
V- Redução ou suspensão da terapêutica:
Concentração alvo de Hb 10g/dl.
Monitorizar a cada duas semanas para que não exceda a 11g/dl. Se Hb aumentar mais de 1,0g/dl ou
atingir concentração acima de 10g/dl nas duas primeiras semanas, reduzir a dose em 25 a 50%. Valor
acima de 11g/dl suspender e reiniciar, quando Hb alcançar valor abaixo de 10 g/dl, com redução de
25 a 50% da dose de EPO
VI- Falha de resposta:
Quando não houver resposta satisfatória, ou seja, aumento de 1 a 2g/dl da Hb após três meses da
administração do medicamento.
Principais fatores relacionados à falha de resposta à EPO:
- Deficiência de Ferro
- Deficiência de folato
- Hipotireoidismo
- Hiperparatireoidismo
- Doença infecciosa ou inflamatória
- Desnutrição
VII- Monitoramento de possíveis efeitos adversos:
Hipertensão Arterial;
Evento Tromboembólico
Aplasia seletiva de serie vermelha
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VIII_Exames que devem ser anexados à solicitação:
Eletroforese de Hb, concentração de Hb /Hto. e saturação de transferrina e ferritina sérica
17. COMPLICAÇÕES UROLÓGICAS PRIAPISMO FASE AGUDA:
Parecer da Hemoterapia nos casos de priapismo com duração igual ou superior a 6 horas.
Tratamento analgésico imediato com AINE (evitando morfina e derivados) e medidas gerais como na
crise álgica.
Transfusão simples ou eritrocitaférese (na dependência dos níveis de Ht) precoce (melhor resposta
antes de 12h de priapismo).
Antibióticos para os casos que necessitem de drenagem cirúrgica (lavagem, punções múltiplas ou
shunts).
Manuseio do urologista:
Até 6h
6 – 12h
12 – 24h
> 24 h

Injeção intracavernosa (IC)
IC + lavagem dos corpos com soro fisiológico
IC + lavagem + punção transglandar (Winter) +/- shunt caverno-esponjoso (CE)
Winter +/- shunt CE

Liberar paciente com antibiótico (caso drenagem), aine e destilbenol 1 mg/dia ate retorno ao
ambulatório.
PRIAPISMO RECORRENTE:
Tratamento da dor
Diminuir chance de impotência – manter ereção
Diminuir chance de recorrência – fibrose
Objetivos
Diminuir distúrbios psicológicos
Tratamento barato, simples, aderência
Informação a população-alvo
Registro
Solicitar diário do priapismo (anotar frequência, duração)
Urinar sempre antes de dormir
Medidas gerais
Ingerir menos líquido à noite
Evitar álcool e opioides
Caso priapismo mantenha-se por mais de 45 minutos, tomar 2 cp de Efortil DU
Tratamento
Caso persista, tomar 1 cp de diestilbestrol 1mg (DES)
domiciliar
Caso refratário por mais de 3 h, procurar imediatamente emergência com
urologista
- Iniciar com finasterida 5 mg 1x/dia por 30 dias e observar resposta
Havendo boa resposta, diminuir para 2,5mg/dia por 30 dias e a seguir tentar
manutenção com a menor dose possível (1mg dia ou até em dias alternados)
Casos refratários à finasterida (5mg/dia), associar DES 1 mg DU diária
Conduta do
Obtendo controle do priapismo, iniciar redução da medicação (começando pelo
Urologista
DES, 1/2mg dia). Tentar manter com a menor dose possível de DES
Pacientes que apresentarem efeitos colaterais severos ao DES (ginecomastia,
retardo de desenvolvimento) ou não respondam ao DES
Autoinjeção intracavernosa com solução de etilefrina
Obs.: Considerar o uso de HU, em caso de priapismo grave ou recorrente
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SEQUELA DO PRIAPISMO (Disfunção erétil):
Estudar corpos cavernosos com doppler peniano e droga IC.
Teste intracavernoso.
Incentivar uso de sildenafil, tadalafil via oral.
Incentivar uso de vacuoterapia (inclusive para preparo para colocação de prótese).
HEMOSPERMIA:
Solicitar ultrassom do aparelho urinário e próstata (pelve) para afastar doenças cirúrgicas. Avaliar BK.
Em homens com distúrbios da coagulação – finasterida 5 mg por 2 meses associado a critério ao
ipsilon.
Caso fumante: citologia urinária – pesquisa de células neoplásicas.
HEMATÚRIA MICROSCÓPICA:
Solicitar ultrassom de aparelho urinário e próstata (pelve).
Solicitar dismorfismo eritrocitário (pesquisa de hemácias crenadas) – estudo hematúria de origem
glomerular x trato excretor, avaliar BK.
Se exames negativos ou presença de proteinúria associada, solicitar parecer para nefrologia.
18. CIRURGIA
CUIDADOS PRÉ-OPERATÓRIOS: Avaliação clínica pelo médico hematologista.
- Hemograma – cooagulograma.
- Glicose, ureia, creatinina, hepatograma, EAS.
- ECG - risco cirúrgico cardiológico.
RX de tórax - dosagem de Hb A e S.
Avaliação da O2 pelo oxímetro de pulso e fisioterapia respiratória.
- Preparo transfusional (vide item 19).
Estudo imunematológico com fenotipagem eritrocitária para todos os sistemas.
Manter hidratação plena nas 12 horas do pré-operatório.
CUIDADOS PER-OPERATÓRIOS:
Temperatura amena na sala de Cirurgia.
O2 a 50% em combinação com o agente anestésico.
Monitorização clínica - ECG, pressão arterial, pulso, temperatura, débito urinário.
- Monitorização laboratorial - dosagem de eletrólitos séricos, concentração de O2 inspirado oximetria
de pulso ou gasometria arterial.
CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS:
- O2 no pós-operatório imediato.
- Oximetria de pulso.
- Hidratação parenteral.
- Fisioterapia respiratória.
SITUAÇÕES ESPECIAIS:
Pré-operatório de doença falciforme com passado recente de priapismo: iniciar finasterida 5 mg 15
dias antes da cirurgia e continuar por mais 20 dias.
19. TERAPIA DE QUELAÇÃO DE FERRO
Veja apêndice - Quelação de ferro
Critérios de inclusão

Doses de
deferoxamina

Todos os pacientes em programa de hipertransfusão
Todos os pacientes que apresentem concentração de ferritina maior que
1.000 ng/dl, confirmados por 3 dosagens realizadas com intervalos de 1
mês com o paciente em estado basal
20-60 mg/kg/dia SC em 8 h, por bomba infusora (média de 40mg/kg/dia)
de 2ª a 6a feira
Em crianças abaixo de 3 anos, iniciar com 10 mg/kg/dia para evitar o
38

Deferasirox

hipodesenvolvimento
Liberado pelo MS, em 2006
Deve ser utilizado por VO, na dose de 30mg/kg em pacientes que
continuam em regime transfusional
Em pacientes que não estão sendo submetidos a programa de transfusão, a
dose pode ser ajustada para 20 mg/kg/dia devendo ser monitorado o
balanço de ferro
Apresenta apenas eliminação fecal
Devem ser monitoradas provas de função hepática e renal mensalmente
Os efeitos colaterais mais frequentes são intolerância gástrica e distúrbios
intestinais. Essas manifestações são geralmente leves e o medicamento
parece ser bem tolerado

20. HIDROXIUREIA ELEGIBILIDADE - CRITÉRIOS DE INCLUSÃO AO PROTOCOLO:
1. Eletroforese de hemoglobina - SS, SC, SD ou Sβ0 tal
2. Idade maior que 3 anos.
3. Comparecer às revisões periódicas
4. Submeter-se a exames laboratoriais a cada 2 semanas, no primeiro mês e mensalmente
subsequentemente
5. Teste de gravidez (β-HCG sérico) negativo para mulheres sexualmente ativas
- 3 ou + episódios de crises vaso-oclusivas com necessidade de atendimento
médico
- 2 episódios de STA (definida como dor torácica aguda com infiltrado pulmonar
novo
- (febre de 37,5o C ou superior, taquipneia, sibilos pulmonares ou tosse)
- 1 episódio de priapismo grave ou priapismo recorrente
6. Pelo menos uma - necrose isquêmica óssea
das complicações, - insuficiência renal
nos últimos 12
- proteinúria de 24h maior ou igual a 1 g
meses
- anemia grave e persistente (Hgb < 6,0 em três dosagens no período de três
meses)
- LDH elevada 2 vezes do normal na criança e acima de 3 vezes do normal no
adulto
- 2 DTC acima 160 e até 200 cm/s
- pacientes com retinopatia proliferativa
- quaisquer outras situações em que haja comprovação de lesão crônica de órgãos
INDICAÇÃO EM CASOS ESPECIAIS
Devido aos possíveis efeitos teratogênicos e carcinogênicos da HU, a instituição terapêutica em
crianças menores de 3 anos de idade deve ser criteriosamente analisada, levando-se em consideração o
risco de morbi-mortalidade da doença. Pelo menos um dos seguintes fatores devem estar presentes:
- dactilite (antes do primeiro ano de vida);
- concentração de Hb menor que 7g/dL (média de 3 valores fora de evento agudo);
- contagem de leucócitos maior que 20.000/mm3 (média de 3 valores fora de evento agudo).
Nos casos acima descritos podemos prescrever a partir de 1 ano de idade .
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CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO (não deverão ser incluídos no protocolo de tratamento):
PERMANENTES
PROVISÓRIAS:
Qualquer das
seguintes
PROVISÓRIA

Hipersensibilidade à HU
Contagem de neutrófilos menor que 2000/mm3
Hemoglobina abaixo de 4,5 g/dl
Reticulócitos menor que 80.000/mm3 (quando Hgb menor que 8 g/dl)
Contagem de Plaquetas menor que 80.000 /mm3
Gestação (há evidências de teratogenicidade em animais, mas não em humanos)

SITUAÇÕES ESPECIAIS: Devido aos possíveis efeitos adversos da droga, a relação entre o risco e o
benefício deve ser cuidadosamente avaliada, nos seguintes casos:
(a) Amamentação: Sabe-se que a HU é excretada pelo leite. Seu uso deve ser evitado durante a
amamentação ou esta deve ser descontinuada.
(b) Uricosúria: O uso de HU pode aumentar os níveis séricos de ácido úrico. Em pacientes com níveis
basais acima dos limites normais, esses devem ser monitorizados mensalmente.
(c) Insuficiência renal: avaliação em conjunto com a nefrologia.
(d) Insuficiência hepática: Não há dados suficientes para orientação do ajuste de dose nessa situação.
(e) Interações medicamentosas: O uso concomitante com outros fármacos que possam produzir
depressão medular deve ser criteriosamente monitorizado.
TRATAMENTO:
Fármaco
Dose inicial
Ajuste da dose
diária
Hepatotoxicidade

Mielotoxicidade

Insuficiência
renal
Duração

Hidroxiureia (cápsulas gel duro com 500 mg)
15 mg/Kg/dia (tomada única e diária)
Aumentar em 5 mg/Kg/dia a cada 4 semanas até atingir a dose de 35 mg/Kg/d
ou a ocorrência de toxicidade hematológica ou outros efeitos adversos graves
(ver abaixo)
Definida por aumento de duas vezes da concentração basal de transaminases.
Não há dados para o ajuste da dose
NÍVEIS*
ACEITÁVEIS
TÓXICOS
3
3
Neutrófilos (cel/mm )
maior que 2.500 mm menor 2 000/ mm3
menor 80.000/
Plaquetas (cel/mm3)
maior que 85.000 mm3
mm3
Hemoglobina (g/dl)
maior que 5,3 g/dl
< 4,5 g/dl
Reticulócitos* (cel/mm3) (qdo Hb
maior que 95.000
menor 80.000/
<8 /dl)
mm3
mm3
Se qualquer valor preencher critério de toxicidade, o uso de HU deve ser
interrompido, até que retornem aos níveis superiores aos aceitáveis. Então o
tratamento é reiniciado com dose de 2,5 mg/Kg/dia inferior à última
empregada, seguindo a mesma escala de aumento progressivo a cada 4
semanas. Caso haja ocorrência de toxicidade duas vezes para a mesma
dosagem, esta passa a ser considerada a dose máxima tolerada e não deverá
ser mais utilizada
O ajuste de dose deverá ser feito de acordo com a depuração da creatinina: 10 50 ml/min - administrar 50% da dose < 10 ml/min - administrar 20% da dose
O tratamento deverá ser mantido por, pelo menos, 2 anos, e por tempo
indeterminado de acordo com a evolução do paciente

*Os valores são considerados baixos quando estiverem enter os níveis considerados tóxicos e os níveis
aceitáveis.Nestes casos , a dose deve ser mantida ,com avaliação clínica e laboratorial mais freqüente.
**contagem de reticulócitos até que a hemoglobina atinja 9 g/dl
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CUIDADOS E PRECAUÇÕES:
A HU leva à macrocitose, dificultando o reconhecimento da deficiência de
ácido fólico. Além de AF 5mg 3X por semana, devem ser observados os
cuidados com a ingesta
A HU aumenta o risco neuropatia periférica, pancreatite e insuficiência
hepática, principalmente quando associados a antiretrovirais, como
didanosina e stavudina. Em pacientes HIV+ que apresentem quadro de
Pacientes HIV+
pancreatite ou toxicidade hepática durante o uso de HU, esta deverá ser
suspensa e containdicado o seu uso
Pacientes com sorologia positiva para hepatites B e C poderão fazer uso do
Hepatites B e C
fármaco desde que monitorados mensalmente com provas de função hepática
Neurológicos: letargia, cefaleia, tonturas, desorientação, alucinações
Gastrintestinais: estomatite, anorexia, náuseas, vômitos, diarreia e
constipação
Dermatológicos: erupções macropapulares, eritema facial e periférico,
Efeitos adversos
ulceração de pele ou agravamento de úlceras já existentes e alterações como
dermatomiosite
Renais: elevação de níveis de ureia e creatinina
Outros: febre, calafrios, mal-estar, astenia
- Diminuição da frequência dos episódios de dor, que podem até mesmo
desaparecer
- Aumento da produção de hb F e aumento discreto da concentração de Hb
Benefícios esperados - Diminuição dos episódios de STA
- Diminuição do número de hospitalizações
- Desaceleração do processo de degeneração crônica de órgãos
- Diminuição do número de transfusões sanguíneas
É obrigatória a cientificação do paciente ou de seu representante legal dos
potenciais riscos e efeitos colaterais relacionados ao uso do medicamento
Consentimento
preconizado nesse protocolo, o que deverá ser formalizado por meio da
informado
assinatura do consentimento informado
Ácido fólico

MONITORIZAÇÃO DO TRATAMENTO:

Antes do Início do tratamento

A cada 2 semanas até atingir a dose de
manutenção e após a cada 4 semanas
A cada 4 semanas até atingir a dose de
manutenção e após a cada 12 semanas
A cada 7 semanas até atingir a dose de
manutenção e após a cada 24 semanas

-

hemograma
reticulócitos
sorologia (HIV e hepatites)
TGO, TGP, bilirrubinas
creatinina, ureia, clearence
sódio
ácido úrico
hemograma
reticulócitos- Beta-HCG

-

eletroforese ptn
TAP
hemoglobina F
β-HCG
LDH

- TAP, TGO, TGP, creatinina, GGT - Beta-HCG
- hemoglobina F
- LDH
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TALASSEMIA MAJOR E INTERMÉDIA

EXAMES DIAGNÓSTICOS
• Hemograma
• Reticulócitos
• LDH
• Bilirrubinas
• Dosagem de Hb fetal e A2
• Estudo familiar
• Se possível o estudo da mutação

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE AS TALASSEMIAS: O diagnóstico clínico é baseado
na concentração de hemoglobina, na idade de apresentação dos sintomas clínicos, no tamanho do
baço, no percentual de HB A2 e fetal e no estudo dos pais.

Hb (g/dL)
Talassemia
MAJOR

abaixo 7

Talassemia
INTERMÉDIA

abaixo 7

Necessidade
transfusional
Dependente
para
sobreviver
Moderada

Idade ao
diagnóstico

Esplenomegalia

HB Fetal

Menor de 2
anos

Volumosa

abaixo 4%

Maior de
2anos

Moderada a
volumosa

abaixo 4%

Obs.: Alguns pacientes apresentam anemia discreta, confundindo com a talassemia minor. A natureza da
mutação do gene beta é que determina o grau de desequilíbrio da cadeia de globina e, consequentemente, a
gravidade da anemia. Em alguns casos a identificação do tipo de mutação é que irá definir o tipo de talassemia.

ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA BETA-TALASSEMIA MAJOR:
A cada 3 meses:
Cinética do ferro
Avaliação da função hepática e função renal
Ácido úrico
Glicemia
LDH
Avaliação anual:
Sorologias para HBV, HCV, HIV 1 e 2, HTLV 1e 2
Ultrassonografia abdominall
Avaliação endocrinológica
Avaliação cardíaca
Audiometria
Avaliação oftalmológica
Densitometria óssea
RMN T2* cardíaca e hepática
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Transfusões: Programa regular de transfusões de sangue, procurando manter concentração de Hb
superior a 10g/dl, deve ser iniciado precocemente, assim que tenha sido estabelecido o diagnóstico de
talassemia homozigótica.

Sobrecarga de ferro:
Terapêutica Quelante:
Na talassemia major ocorre progressivo acúmulo de ferro no organismo, que se deve a duas causas
principais: transfusões e aumento da absorção intestinal de ferro. Todo paciente com talassemia,
tratado com transfusões sanguíneas, deve fazer tratamento regular com quelante de ferro oral ou
parenteral. (vide protocolo de quelação de ferro)
Esplenomegalia: Ocorre em todos os pacientes com talassemia major que não são tratados
regularmente com transfusão sanguínea e em uma parcela daqueles que reebem transfusão
regularmente.
Esplenectomia: está indicada quando há sinais de que as complicações sobrepujam os benefícios da
presença do baço.
As indicações mais frequentes para esplenectomia são: plaquetopenia; esplenomegalia volumosa,
especialmente se for acompanhada de dor e desconforto abdominal; elevado consumo transfusional.
Complicações pós- esplenectomia: Septicemia por Streptococcus pneumoniae ou outros germes
gram positivo, de evolução rapidamente fatal.
Trombocitose: considerar o uso profilático de antiplaquetários como aspirina.
Hipertensão pulmonar.
Transplante de Medula Óssea:
As complicações são menores quando o transplante é realizado mais precocemente, antes que
apareçam os efeitos deletérios das transfusões e da sobrecarga de ferro. A decisão de fazer o
transplante deve ser tomada em comum acordo com a família, depois de avaliar os riscos de um
tratamento curativo, mas que tem complicações mortais ou altamente agressivas, em comparação com
tratamento conservador muito exigente, mas que permite ao paciente alcançar a idade adulta.
Apoio psicológico

TRATAMENTO DA BETA-TALASSEMIA INTERMÉDIA:
1.ESQUEMA DE HIPERTRANSFUSÃO: iniciar esquema naqueles pacientes que apresentem
evolução grave do ponto de vista clínico. São pacientes capazes de sobreviver sem transfusão
regular, mas com crescimento e desenvolvimento retardados: facies anormal, crescimento retardado,
expansão aumentada da medula óssea, fraturas patológicas e complicações devido à anemia
crônica.
2.TERAPIA DE QUELAÇÃO DO FERRO: a sobrecarga de ferro ocorre mesmo em pacientes que
não recebem transfusão, devido à eritropoese ineficaz, hemólise e aumento da absorção de ferro
pelo intestino. Nesses casos, as consequencias clínicas são mais tardias. A avaliação da sobrecarga
hepática e cardíaca através da RMN T2* deverá ser realizada nesses pacientes, pois foram
observadas concentrações elevadas de ferro hepático, a despeito de um ligeiro aumento da ferritina
férrica. O início da terapia de quelação de ferro deverá ser levado em consideração nesses casos.
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3.OUTRAS COMPLICAÇÕES:
• Massa eritropoética extramedular Devido à medula óssea hiperplasica, o tratamento pode
ser através de hipertransfusão. Nos casos de complicações neurológicas, pode-se usar a
radioterapia.
• Úlcera de perna : Devem ser tratadas com cuidados locais e transfusões regulares
• Tromboembolismo
4.CONSULTAS DE ACOMPANHAMENTO:
A frequência das consultas e exames dependerá das complicações da doença. Os pacientes que se
encontram no espectro grave da doença poderá ter acompanhamento similar aos talassêmicos major.
Manter o uso regular de ácido fólico

ESFEROCITOSE HEREDITÁRIA
AVALIAÇÃO CLÍNICA:
Anamnese
Exame clínico completo
Orientação sobre a doença
Fornecer manual explicativo sobre a doença
Iniciar ácido fólico
AVALIAÇÃO LABORATORIAL:
Hemograma completo
Curva de fragilidade osmótica incubada
Bioquímica (glicemia prova de função hepática, renal e eletrólitos)
Sorologias (HIV, HTLV, hepatites A, B, C, Chagas, VDRL)
TAP e PTT
EAS e Parasitológico de fezes
ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL:
O acompanhamento ambulatorial subseqüente será quadrimensal precedido de exames laboratoriais
(hemograma completo, bioquímica).
Exames sorológicos serão realizados anualmente.
Estão incluídos neste acompanhamento apenas os pacientes com idade inferior a 18 anos. Além
desses, os pacientes sintomáticos com Hb <11g/dl de qualquer idade.
DIAGNÓSTICO:
Presença de numerosos esferócitos no sangue periférico.
Teste de fragilidade osmótica incubada positivo
CHCM >25g/dl
Hb entre 8-13g/dl
Reticulocitose
Bilirrubinemia indireta
TRATAMENTO:
Uso de ácido fólico
Esplenectomia
Veja PROTOCOLOS HEMOTERÁPICOS
INDICAÇÕES DE ESPLENECTOMIA:
1-Anemia hemolítica importante (Hb <8g/dl) com hiperesplenismo;
2-Atraso no desenvolvimento;
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3-Anemia hemolítica moderada (Hb<11), mas com sintomatologia e complicações relacionadas com a
anemia/hemólise como litíase biliar, ulcera de pernas, ou massas eritropoéticas;
4-Crianças com hemólise grave (Hb<6) devem ser esplenectomizadas mais precocemente, mas não
antes dos 3-4 anos de idade.
INFECÇÕES:
Os indivíduos esplenectomizados apresentam maior propensão a sepse por Pneumococcus, Neisseria
meningitidis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Estafilococccus e Estreptococcus. Devem por
isto fazer vacinas antipeumocóccica, anti-menigocócica, e anti-Haemophilus, antes da esplenectomia.
Após esplenectomia deverá ser feita profilaxia antibiótica por 1-2 anos com penicilina benzatina
(600.000UI) em crianças 10-20Kg e 1.200.000UI acima 20Kg) ou penicilina oral 10mg/kg de 12/12h
na criança e 250-500mg de 12/12h no adulto). Nos pacientes alérgicos usar eritromicina em dose
usual.
TROMBOSE:
Indivíduos esplenectomizados apresentam maior incidência de trombose, portanto devem ser
mantidos em uso de AAS 100mg/dia.
GRAVIDEZ:
Gestantes com esferocitose deverão ser mantidas com Hb≥10g/dl, transfusões poderão ser necessárias
nos casos de anemia (Hb <10g/dl).
CRITÉRIOS DE ALTA DO TRATAMENTO ESPECIALIZADO:
Crianças deverão fazer acompanhamento anualmente até completar 18 anos quando será analisada à
necessidade de tratamento especializado. Deverão fazer exames laboratoriais prévios a consulta de
rotina.
Pacientes >18 anos de idade, esplenectomizados que se mantiverem assintomáticos por 6 meses após
esplenectomia;
Pacientes >18 anos não esplenectomizados, assintomáticos com Hb>11g/dl;
Deverão receber Alta com orientação sobre os critérios de reativação de matrícula como: sintomas de
anemia hemolítica (palidez, icterícia, cansaço), gestantes durante o pré-natal e cirurgia de grande
porte.
RESUMO DO DIAGNÓSTICO DE ESFEROCITOSE
Leve

Moderada

Moderadamente
severa

Severa

Hemoglobina

11 – 13%

8 – 11%

6 – 8%

6%

Reticulócitos

3 – 8%

>8%

> 10%

> 10%

Bilirrubina Total

1-2

2-3

>3

Curva de Fragilidade
Curva de Fragilidade
incubada
Necessidade
transfusional
Necessidade
esplenectomia

N ou levemente alterada
Claramente alterada
Alterada
0-1

0–2

>3

regular

NÃO

Se vitalidade↓

Necessária
< 5 anos

Necessária
< 3 anos
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DEFICIÊNCIA DE G6PD

AVALIAÇÃO INICIAL:
Anamnese
Exame clínico completo
Orientação sobre a doença
Fornecer manual explicativo sobre a doença
AVALIAÇÃO LABORATORIAL:
Hemograma completo
Pesquisa de G6PD
Bioquímica (Glicose, uréia, creatinina, sódio, potássio)
Prova de função hepática
Sorologia anual (HIV, HTLV, hepatite A, B, C, chagas, VDRL)
EAS, Parasitológico de fezes
DIAGNÓSTICO:
Pesquisa de G6PD positiva
Dosagem de G6PD
QUADRO CLÍNICO:
A maioria dos indivíduos é assintomática, fazendo o diagnóstico por acaso em estudo familiar.
Cursa com anemia hemolítica variável conforme os níveis de deficiência enzimática, variando desde
uma forma leve até quadros graves desencadeados por infecções (Staphylococcus aureus, Salmonella,
Serratia marcescens, Escherichia coli, e fungos como Cândida albicans, e Aspergillus).
A Anemia pode ser desencadeada por infecções, drogas oxidantes e fava.
Osteomielite.
Lesões orais e Peri orais .
TRATAMENTO:
Evitar hemólise por substâncias (ver quadro)
Evitar infecções;
Transfusões quando sintomáticos e hemoglobina <10g/dl;
Vacinação calendário vacinal regular e Hepatite A (se marcador negativo)
ACOMPANHAMENTO:
Crianças deverão fazer acompanhamento anualmente até completar 18 anos quando será analisada à
necessidade de tratamento especializado. Deverão fazer exames laboratoriais prévios a consulta de
rotina.
Pacientes sintomáticos relacionados à doença de base farão acompanhamento semestral com exames
laboratoriais prévios.
Os pacientes adultos assintomáticos não necessitam de tratamento especializado.
Receberão orientação sobre a doença como risco de hemólise por infecções e uso de substâncias
(medicamentos oxidantes alimentos e outros) e o Manual explicativo sobre a doença com: o anexo das
substâncias que devem ter uso evitado ou restrito.
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Agentes capazes de desencadear hemólise em eritrócitos com deficiência de g6pd
Categoria
Analgésicos e antipiréticos

Antiarrítmicos
Anti-helmínticos
Anti-hipertensivos
Anti-maláricos
Anti-anginosos

Antibacterianos

Antiepiléticos
Antiparkinsoniano
Antiprotozoários
Anti-sépticos
Antitóxicos
Antinflamátorio

Anti-histaminicos

Citostáticos
Contrastes
Estrogenio

Sulfonamidas e sulfonas

Vitaminas
ALIMENTOS e
USO DOMÉSTICO

Podem ser usados com cuidado
Devem ser evitados
Acetaminofen, acetofenatidina
Acetanilida, metamizol, fluotane,
(fenacetina), ácido acetilsalicílico,
ácido para aminosalicílico
aminopirina, antipirina, fenacetina,
paracetamol
Procainamida
Quinidina
Piperazina
Captopril, enalapril (maleato),
hidralazina (cloridrato)
Cloroquina, pirimetamina,
Hidroxicloroquina, mefloquina,
quinacrina, quinino
pamaquina, pentaquina,
primaquina, quinocida
Mononitrato de Isossorbida,
dinitrato de isossorbida,
nitroglicerina (trinitrina)
Ácido Nalidíxico, cloranfenicol,
Ácido p-aminobenzóico,
ciprofloxacino, dapsona,
Isoniazida, trimetropina
fenazopiridina, furaltodona,
Estreptomicina
furmetonol, nitrofurantoína,
nitrofurazona, norfloxacino,
ofloxacino, Co-trimoxazol,
furmetonol, neoarsfenamina
Fenitoína
L-Dopa
Furazolidona
Azul de Metileno
Dimercaprol (BAL)
Probenicide
Astemizol, azatadina,
bronfeniramina, cetirizina,
clorfeniramina, ciproeptadina,
difenidramina, dexclorfeniramina,
difenidramina, elastina,
hidroxizina, loratadina,
mequitazina, oxatomida,
terfenadina
Doxorrubicina (cloridrato)
Azul de Toluidina
Mestranol
Sulfacetamida, Sulfametoxazol,
Sulfametoxipirimidina,
Sulfapiridina, Sulfassalazina,
Sulfisoxazole
Diaminodifenilsufona (DDS),
Sulfadiazina
Dapsona, Sulfanilamida,
Sulfametoxipiridazina
sulfamerazina, sulfatiazole,
sulfoxone, tiazolsufona, Nacetilsufanilamida, sulfatiazole
Vitamina C (Ácido Ascórbico)
Vitamina K1 Vitamina K3
corantes, grão de fava, Naftaleno
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ANEMIA APLÁSTICA
EXAMES LABORATORIAIS OBRIGATÓRIOS AO DIAGNÓSTICO
- Hemograma completo com plaquetas e reticulócitos
- Bioquímica com LDH, função renal e hepática
- Mielograma e Biópsia de medula óssea
- Ferro medular
- Citogenética de medula óssea (a presença de anormalidade não exclui o diagnóstico de AA)
- Eletroforese de hemoglobina em pacientes pediátricos (idade inferior a 18 anos) - Hb fetal pode
estar aumentada nas aplasias constitucionais
- Ferritina
- Dosagem de vitamina B12 e folato
- Imunofenotipagem para HPN
- Teste de quebra cromossômica (teste DEB: enviar amostra para IFF/FIOCRUZ) em pacientes
com idade inferior a 21 anos
- Sorologias para infecções virais: toxoplasmose, citomegalovírus, EBV, hepatites A, B e C,
aHTLV 1 e 2, aHIV 1 e 2
- Tipagem HLA de pacientes com idade inferior a 40 anos(considerar em pacientes com idade entre
40 e 50 anos com bom PS e poucas co-morbidades); tipar apenas irmãos consangüíneos.
- Radiografia de tórax e de esqueleto caso suspeita de Fanconiem pacientes pediátricos (idade
inferior a 18 anos)
Radiografia tórax e Ultra-sonografia abdominal total (timoma / linfoma)
- Beta-HCG
- Provas de função reumática
- Hormônios tireoidianos
CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS
- AA grave: celularidade da BMO menor que 25% ou menor que 50% e com menos de 30%
precursores hematopoéticos, associada a pelo menos dois dos seguintes critérios: contagem
absoluta de neutrófilos abaixo de 500/µL, plaquetas abaixo de 20.000/µL e contagem absoluta de
reticulócitos menor que 60.000/µL.
- AA muito grave: preenche critérios para AA grave porém contagem de neutrófilos abaixo de
200/µL.
- AA não grave: não preenche critérios para AA grave.
TRATAMENTO
Hemoterápico: veja PROTOCOLOS HEMOTERÁPICOS
GCSF caso neutropenia em vigência de infecções graves
Anemia Aplástica não grave
- Sem necessidade transfusional – observação
- Dependente de transfusão – ATG e Ciclosporina
Anemia Aplástica grave
- Idade abaixo de 40 (50 )anos com doador aparentado – TMO em primeira linha.
- Idade acima de 40 anos ou sem doador aparentado– ATG de coelho e Ciclosporina.
Imunosupressão (ATG de coelho + CSA)
- Idealmente deve ser realizada em quartos individuais com filtro HEPA.
- Globulina antitimócito de coelho (Timoglobulina 25mg/ 5ml) – 3,75mg/Kg/dia durante 5 dias (dose
total de 18,75 mg/kg). Doses menores de ATG de coelho não são recomendadas. Infundir em 12 a
18 horas. Manter plaquetas acima de 20.000/µL durante uso de ATG. Pré-medicação: paracetamol
500 mg VO, dexclorfeniramina 2 mg VO e metilprednisolona 1 - 2 mg/kg EV. Reduzir a dose de
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-

-

corticóide em 50% a cada 5 dias. Não usar corticóide por mais de 3 semanas devido ao elevado risco
de infecção fúngica invasiva.
Ciclosporina – 10 a 12 mg/Kg/dia em 2 tomadas, longe das refeições, visando nível sérico de 200 a
400 ng/ml. Controle periódico de sódio, potássio e magnésio, provas de função renal e hepática;
observação neurológica ( alterações visuais, tremores, alterações de comportamento ou sensório) e
controle dos níveis pressóricos. Se creatinina acima de 2 mg/dL, interromper CSA. Usar
preferencialmente bloqueador de canal de cálcio para controle da HAS associada à CSA. Ajustar a
dose da CSA conforme o nível sérico. Coletar sangue para dosagem do nível da CSA no início da
manhã sem que o paciente tenha tomado a primeira dose do dia. Atentar para as interações
medicamentosas relacionadas à CSA. Manter CSA por pelo menos 12 meses após atingir a melhor
resposta hematológica. A retirada da CSA deve serrealizada ao longo de 3 meses, aproximadamente,
para prevenir a recaída.
Tempo mínimo para resposta após ATG + CSA é de 3 meses, podendo ocorrer até 6 meses. O
aumento na contagem absoluta de reticulócitos é um preditor de resposta à imunosupressão.
O G-CSF somente é recomendado em pacientes com infecção documentada, seu uso rotineiro pode
aumentar o risco de evolução clonal (especialmente a monossomia do 7, evolução para SMD e
leucemias agudas). Sem efeito na taxa de remissão e/ou sobrevida.
Todos os pacientes submetidos ao ATG de coelho devem receber profilaxia para P. jirovecii por
pelo menos 6 meses.
O voriconazol (diminuir dosagem da ciclosporina em 50% no início do voriconazol, pois o
voriconazol aumenta o nível sérico da ciclosporina) é a droga de escolha para o tratamento de
infecção fúngica invasiva comprovada ou provável por fungo filamentoso, devido a sua maior taxa
de sucesso terapêutico e à nefrotoxicidade decorrente da associação dos derivados da anfotericina B
com a CSA.
Os hemocomponentes administrados aos pacientes que receberam ATG de coelho devem ser
irradiados devido ao risco de GVHD transfusional.
Considerar a transfusão de granulócitos em pacientes com neutropenia severa associada à sepse com
risco de vida.

Critérios de Resposta
- Completa: independência transfusional associado a Hb acima de 11g/dl /Neutrófilos superior a
1.500/mm3 /Plaquetas acima de 100.000/mm3. Deve ser confirmada por 2 hemogramas separados
por pelo menos 4 semanas.
- Parcial: independência transfusional sem critérios hematológicos para resposta completa.
- Ausente: persistência da necessidade transfusional.
Acompanhamento dos pacientes com resposta
- Imunofenotipagem para HPN anualmente.
- Mielograma e citogenética anualmente. Pacientes evoluindo com alterações clonais, particularmente
a monossomia do 7, possuem risco elevado de evolução clonal, devendo ser monitorados com maior
freqüência e inscritos no REREME.
Recaída
- Definida como a re-instituição da necessidade transfusional . Fundamental afastar a evolução clonal
como causa da recaída (mielograma + citogenética + BMO).
- Tratar com um segundo ciclo de ATG de coelho + CSA. Risco elevado de reativação de infecção
por EBV e CMV devido à imunosupressão intensa. Monitorização com carga viral desejável.
Considerar rituximabe pré-emptivo, se disponível, em pacientes com aumento progressivo de carga
viral por EBV.
Casos refratários ao ATG de coelho + CSA como tratamento de primeira linha:
- Evitar segundo ciclo de ATG de coelho + CSA (taxa de resposta ruim + riscos da imunosupressão)
com menos de 1 ano do primeiro ciclo e na ausência de doador.
- TMO de doador aparentado (idade entre 50 e 65 anos) e TMO de doador não-aparentado (se idade
acima de 60 anos).
- Androgênios (danazol/oximetalona). Atuam reduzindo o encurtamento telomérico.
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- Ciclofosfamida em alta dose: 50 mg/kg/dia por 4 dias consecutivos. Pancitopenia prolongada com
alto risco de infecção fúngica invasiva. Necessidade de suporte hemoterápico adequado. Resposta
hematológica 43%.
Casos de AA com clone HPN:
- Pacientes com AA podem evoluir com clone HPN (em até 68% dos casos) sem significado clínico.
- Casos de AA com hemólise leve/moderada devem ser tratados com suplementação de folato.
Pacientes com hemólise grave podem ser tratados com: prednisona em baixa dose ou ciclosporina.
Não há contra-indicação para infusão do ATG em pacientes com hemólise, exceto um risco de
aumentar a hemólise.
- O uso do ATG não é recomendado em pacientes com AA e trombose associada à HPN. Nos casos
de trombose, a anticoagulação é controversa, sendo contra-indicada em pacientes com plaquetas
acima de 50.000µL.
AA grave associada com gravidez:
- AAS pode se manifestar durante a gravidez ou pode recair em caso de gravidez. Existe risco tanto
para a gestante quanto para o feto.
- Pode ocorrer remissão da AAS após o término da gravidez. Recomenda-se suporte transfusional
objetivando: Hb acima de 8g/dL e plaquetas superior a 20.000/µL. O uso de ATG é contra-indicado.
A CSA pode ser usada em casos mais graves, porém a resposta costuma ser tardia (6 – 12 semanas).
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ANEMIA HEMOLÍTICA AUTO-IMUNE

Diagnóstico Laboratorial:
Teste de Coombs direto positivo (Negativo em 4% dos casos)
Teste de Coombs indireto positivo
Eluato
e
fixação
de anticorpos [para os casos TCD negativo] e para
Estudo Imunohematológico
identificação de alo-anticorpos (aglutininas irregulares)
Painel de Identificação de Anticorpos
Fenotipagem eritrocitária
Estudo do Sangue
Macrocitose + Reticulocitose + Esferocitose + Policromasia
Periférico
RDW elevado
Bilirrubinemia indireta
Hemólise
LDH elevada
extravascular
Haptoglobina
diminuída
Estudo Bioquímico
Hemoglobinúria
Hemólise
intravascular
Bilirrubinemia indireta
** Pesquisar causas secundárias de acordo com o quadro clínico de cada paciente.
- TIPOS DE ANEMIAS HEMOLÍTICAS IMUNES
1. Anemia hemolítica autoimune
a. AHAI por anticorpos a quente (IgG) – 60 a 70 %
- Primária (50%)
- Secundária (50%) – Doencas linfoproliferativas (20%), Doenças do colágeno (20%),
Carcinomas, SMD, retocolite ulcerativa, hepatites (10%)
b. AHAI por anticorpos a frio ou Síndrome de aglutinina a frio (IgM) – 20 a 30%
- Primária
- Secundária – Linfomas, Mycoplasma, mononucleose
c. AHAI mista – 7 a 8 %
- Primária
- Secundária – Linfomas, LES
d. Hemoglobinúria paroxística a frio (IgG) – 1%
- Primária
- Secundária – Sifilis, infecções virais
Obs.: O diagnóstico é feito pelo teste de Donath-Landsteiner

2. Anemia hemolítica imune induzida por drogas
a. Adsorção da droga (penicilina, cefalosporina)
b. Formação de imunocomplexos (quinidina, cefalosporina)
c. Adsorçao não imunológica de proteínas (cefalotina)
d. Induçao de autoimunidade (metildopa, procainamida)
3. Anemia hemolítica aloimune
a. Doença hemolítica perinatal
b. Reação transfusional hemolítica
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TRATAMENTO:
- Ácido fólico 5 mg/dia, em evidência de hemólise.
- AHAI por anticorpos a frio idiopática
Evitar exposição ao frio.
Não responde ao tratamento com corticóide ou esplenectomia. O corticóide pode ser utilizado nos
casos de uma possível transfusão de urgência.
- AHAI por anticorpos a quente idiopática
1ª LINHA – corticóide
- Prednisona 1 mg/kg/dia, durante 4 semanas ou até atingir hematócrito maior ou igual a 30% ou
hemoglobina maior ou igual a 10 g/dL. Reduzir a dose gradativamente a partir da 4ª semana.
- Metilprednisolona 1000 mg / dia, por 3 dias, seguido de prednisona = 1 mg/kg/dia Priorizar
tratamento venoso nos casos graves.
PROFILAXIAS:
Vermífugo
Carbonato de cálcio - 1g/dia associado a Vitamina D - 500UI/dia ou
Alendronato – 5 a 10 mg/dia ou Ácido Zoledrônico (1x/mês)
2ª LINHA - Esplenectomia
Indicação - Pacientes refratários ao pulso de corticóide ou que necessitam de doses maiores que 15
mg/ dia de prednisona.
Necessidade de doses de prednisona entre 15 mg e 0,1 mg/kg/dia – considerar tratamento de 2ª linha.
Necessidade de doses menores 0,1 mg/kg/dia – sem indicação de tratamento de 2ª linha.
Esplenectomia: Realizar vacinação 14 dias antes da cirurgia (pneumococo, meningococo e
H.influenza).
Rituximabe 375 mg/m²/dose – Se disponível, avaliar o uso nos pacientes que não respondem a
esplenectomia ou com contra-indicação ao procedimento cirúrgico.
OUTRAS DROGAS IMUNOSSUPRESSORAS
- Azatioprina – 1 a 2 mg/kg/dia VO por 3 a 6 meses (dose máxima = 150 mg/dia)
- Danazol – 200 a 400 mg/dia VO por 3 a 6 meses
- Ciclofosfamida – 50 mg/kg/dia por 4 dias
IMUNOGLOBULINA – Indicada nos casos graves.
Dose 1 g/kg/dia, de 1 a 2 dias.
AHAI induzida por drogas:
Identificar as possíveis drogas causadoras do evento e suspensão das mesmas.
- CAUSAS SECUNDÁRIAS - tratamento da doença de base.
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TROMBOCITOPENIA IMUNE (PTI)
DIAGNÓSTICO DE PTI:
O diagnóstico de PTI é de exclusão, sendo realizado com base na história clínica e no exame físico,
além de hemograma completo e esfregaço de sangue periférico. O diagnóstico é considerado quando:
(1) presença de trombocitopenia (menos de 100.000/mm3) isolada, sem alterações nas outras séries do
hemograma e no esfregaço de sangue periférico, exceto a anemia por hemorragia
(2) ausência de outras condições clínicas que apresentem trombocitopenia, como infecções, doenças
autoimunes, neoplasias, efeito adverso de medicamentos, entre outras
(3) ausência de hepatomegalia, esplenomegalia, linfonodomegalia e sintomas constitucionais tais
como emagrecimento, dores ósseas e sudorese noturna.
CLASSIFICAÇÃO
1.Primária
2.Secundária
PRINCIPAIS CAUSAS DE TROMBOCITOPENIA SECUNDÁRIA:
1.Pseudotrombocitopenia (relacionada ao EDTA)
2.Gestação (Trombocitopenia gestacional, Pré-eclâmpsia)
3.Infecções virais (HIV, Hepatites virais, Mononucleose infecciosa)
4.Sequestro devido à hipertensão portal (Cirrose alcoólica, Esquistossomose)
5.Síndrome Mielodisplásica
6.Púrpura trombocitopênica trombótica/Síndrome hemolítico-urêmica
7.Coagulação intravascular disseminada
8.Medicamentos (atentar para a trombocitopenia induzida por heparina)
EXAMES AO DIAGNÓSTICO:
1.Anamnese e exame físico.
2.Hemograma completo com hematoscopia.
3.Sorologias para hepatite C e HIV 1 e 2
4.Teste de Coombs direto
5.O mielograma não é necessário em pacientes com quadros clínico e laboratorial sugestivos de
trombocitopenia imune, independente da idade.
6.O mielograma está indicado nos caso de anormalidades detectadas na história, no exame físico, nas
contagens de células sanguíneas e na hematoscopia.
ESTÁGIOS DA DOENÇA:
1.Recém diagnosticada: primeiros 3 meses do diagnóstico
2.Persistente: de 3 a 12 meses de diagnóstico
3.Crônica: mais de 12 meses de diagnóstico
4.Refratária: falta de resposta à esplenectomia ou recaída após esplenectomia + necessidade de
tratamento contínuo pelo risco de sangramento.
OBJETIVOS DO TRATAMENTO
Manter a contagem de plaquetas suficiente para prevenir sangramento. Ao iniciar o tratamento levar
em consideração a gravidade da doença, idade (idosos têm maior chance de hemorragia) , estilo de
vida, preferência do paciente. Evitar tratamentos desnecessários em pacientes assintomáticos, mesmo
que mantenham plaquetopenia.
MEDIDAS GERAIS
Suspensão de agentes antiagregantesplaquetários (AAS, clopidogrel, etc).
Considerar uso de anticoncepcional nas mulheres.
Cosiderar o uso de antifibrinolíticos, nos casos de sangramento ativo: ácido tranexâmino
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RECOMENDAÇÕES DE TRATAMENTO NO ADULTO
Primeira linha:
1.Observar: pacientes sem manifestações hemorrágicas ou com manifestações cutâneas leves e
plaquetas > 30.000/mm3
2.Corticóide (ver quadro abaixo)
3.Imunoglobulina em casos de hemorragia grave (mucosas, tubo digestivo, sistema urinário, sistema
nervoso central) (ver quadro abaixo)
Tratamento
Prednisona
Dexametasona
Metilprednisolona
Imunoglobulina

Dose
0,5 a 2mg/kg/dia VO 1-4 semanas
40 mg/dia VO ou IV, 1x/dia 4 dias, a cada 14
dias, total de 4 ciclos
1000mg/dia 3 dias *
1g/kg/dia 1 a 2 dias **

Início de resposta
4 a 14 dias
2 a 4 dias
5 a 8 dias
1 a 3 dias

* – No 4º dia – iniciar Prednisona – 1 mg/kg/dia
** -Se houver resposta com a primeira dose não é necessário fazer o 2º dia. Pode ser feita associação com
corticóide quando se deseja um efeito mais rápido.

Segunda linha
1.Rituximabe - 375 mg/m2/semana por 4 semanas, se disponível. É uma alternativa à esplenectomia
ou em pacientes que recaem ou não respondem à esplenectomia, são refratários ao corticóide e à
imunoglobulila e com risco de sangramento.
2.Esplenectomia – Recomenda-se indicar após 12 meses de diagnóstico, principalmente em crianças.
Duas semanas antes da esplenectomia os pacientes devem ser vacinados contra Haemophilus
influenza B, pneumococo e meningococo. Taxa de resposta até 80%.
3.Para os pacientes com trombocitopenia persistente ou crônica que não respondem ao rituximabe ou
à esplenectomia:
Tratamento
Azatioprina 1 a 2 mg/kg/dia VO max 150
mg
Ciclofosfamida 1 a 2 mg/kg/dia VO 16
semanas.
Ciclosporina 5 mg/kg/dia 6 dias*

Taxa de resposta

Tempo para resposta

40%

3 a 6 meses

24 a 85%

1 a 16 semanas

50 a 80% dose
dependente

3 a 4 semanas

Danazol 200 a 400 mg VO 2 a 4 vezes ao
40 a 60%
3 a 6 meses
dia
Vincristina 1 a 2 mg IV semanal até 6
10 a 75%
4 a 7 dias
semanas
*Depois reduzir para 2,5 a 3 mg/kg e dosar nível sérico para manter dosagem de 100 a 200 ng/ml
Terceira linha
Eltrombopag 50 mg VO 1 vez ao dia,se disponível, podendo escalonar a dose para 75 mg/dia, caso
contagem de plaquetas < 50.000/mm3 após 2 a 3 semanas. Duração do tratamento: 18 meses
Monitorar função hepática antes do início e mensalmente
Será liberado para pacientes maiores de 18 anos nas seguintes situações: preparo para esplenectomia,
refratariedade à esplenectomia e ou recaída pós esplenectomia e risco de sangramento, refratário ao
corticoide e com contra indicação para esplenectomia e risco de sangramento, refratariedade aos
tratamentos de primeira e segunda linhas e com risco de sangramento.
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RECOMENDAÇÕES DE TRATAMENTO NA CRIANÇA
Medicamento
Imunoglobulina 1g/kg/dia IV 1 a 2 dias
*
Prednisona 1 a 2 mg/kg/dia VO 14 dias
Observar **

Taxa de resposta

Tempo de resposta

> 80%

1 a 3 dias

Até 75%
2/3 dos pacientes

2 a 7 dias
Até 6 meses

*Se houver resposta com a primeira dose não é necessário fazer o 2º dia. Pode ser feita associação com
corticóide quando se deseja um efeito mais rápido.
**Manifestações hemorrágicas leves a moderadas, restritas à pele: considerar apenas acompanhar 1 a 2 vezes
por semana ou a critério médico. As remissões espontâneas são mais duradouras.

RECOMENDAÇÕES NA GESTANTE
Pacientes com contagem de plaquetas > 30.000/mm3 e assintomáticas podem ser mantidas sem
medicação até próximo do parto. Recomenda-se contagem de plaquetas de pelo menos 70.000/mm3 na
hora do parto, para que a anestesia peridural possa ser feita com segurança. O tipo de parto depende
estritamente da indicação obstétrica. Medicamentos indicados: corticóide e imunoglobulina nas doses
preconizadas para adultos. A azatioprina pode ser usada com segurança em gestantes.
CONDUTA NAS EMERGÊNCIAS COM RISCO DE VIDA
Imunoglobulina + transfusão de concentrado de plaquetas na dose 2 a 3 vezes a preconizada +
metilprednisolona 1000mg/dia por 3 dias
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PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA TROMBÓTICA
CRITÉRIOS PRIMÁRIOS:
- Trombocitopenia
- Anemia hemolítica microangiopática (definida como TCD negativo, hemácias fragmentadas e
evidências clínico laboratoriais de hemólise)
- Ausência de outras causas para trombocitopenia e anemia
OUTRAS ALTERAÇÕES:
- Alterações da função renal (proteinúria, hematúria, oligúria e insuficiência renal aguda)
- Alterações neurológicas (agitação, desorientação, torpor, coma e alterações focais)
- Sintomas abdominais (dor, náuseas, diarréia, vômitos)
- Astenia
- Febre
EXAMES COMPLEMENTARES:
- Hemograma completo com avaliação de sangue periférico
- Contagem de reticulócitos
- Bioquímica
- Hepatograma
- LDH
- EAS
- Coagulograma, PDF e fibrinogênio
- Sorologias: HBV, HCV, HIV, HTLV
- Estudo imunohematológico
- Mielograma
TRATAMENTO:
Plasmaferese: veja PROTOCOLOS HEMOTERÁPICOS
Corticóide:
- Pode ser utilizado quando a plasmaferese ou a infusão de plasma falham. Recomendado quando o
paciente é submetido à plasmaferese
- Pulso de metilprednisolona: 20 mg/kg/dia por 3 dias, com posterior redução gradativa até alcançar
o equivalente a 1 mg/kg/dia de prednisona.
- Manter PDN por 4 semanas, com redução gradativa
Esplenectomia: indicado nos casos de PTT refratária
Imunossupressores:
- Vincristina: 2 mg/semana por 4 semanas
- Rituximabe / Azatioprina / Ciclofosfamida / Ciclosporina
Após a recuperação no número de plaquetas é recomendado o uso de baixas doses de aspirina (80 a
100 mg/dia).
Suplementação de ácido fólico;
Transfusão de concentrado de hemácias, se necessário
Relativa contra indicação da transfusão de plaquetas.
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CRITÉRIOS DE RESPOSTA:
Resposta completa:
Normalização da LDH e
contagem de plaquetas+
Desaparecimento dos sinais e
sintomas

Resposta parcial:
Aumento de 50% dos valores
plaquetários
Redução de 50% da concentração de
LDH
Alguma melhora dos sintomas
neurológicos

Ausência de resposta:

Nenhuma melhora
clínica ou laboratorial

Recaída: Retorno dos sinais e sintomas 30 dias após remissão completa, sem plasmaferese
Exacerbação: Retorno do aumento da LDH e queda dos valores plaquetários após a melhora inicial
durante o tratamento
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SÍNDROMES HEMORRÁGICAS
1. INTRODUÇÃO
As síndromes hemorrágicas hereditárias decorrem de alterações da hemostasia primária
(vasos e plaquetas) - púrpuras (trombopatias) hereditárias, ou de alterações da hemostasia secundária coagulopatias hereditárias.
ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE COM HEMORRAGIA
DIAGNÓSTICO CLÍNICO
• Identificar a idade em que as primeiras hemorragias ocorreram.
• Avaliar o tipo de hemorragia: petéquias, equimose, hemorragia de mucosas (digestiva,
ginecológica, epistaxe, gengivorragia, hematúria), hemartroses e hematomas. Sangramentos
espontâneos ou após traumas.
• Indagar sobre o uso de medicamentos, principalmente aqueles que interferem com a
hemostasia.
• Perguntar sobre transfusões de sangue.
• Investigar na história familiar: consangüinidade, quadros hemorrágicos nos pais, irmãos,
primos, sobrinhos, tios, avós e filhos. Caso haja história na família, procurar saber mais dados
sobre este parente, até mesmo submetendo-o a exames laboratoriais.
EXAMES LABORATORIAIS DE INVESTIGAÇÃO (veja também apêndice I – TRIAGEM
HEMATOLÓGICA)
• Hemograma completo
• Coagulograma
• Bioquímica (hepatograma, ferrocinética, uréia, creatinina e glicose)
• Eletroforese de proteínas
• T4L, TSH
• Sorologias para hepatite A, B e C; HTLVI/II; HIV e VDRL
• Grupo sangüíneo e Fator Rh
De acordo com os resultados dos exames laboratoriais de triagem, posteriormente deverá ser
solicitado dosagem de fatores da coagulação relacionados com a alteração encontrada, pesquisa de
inibidor, estudo da agregação plaquetária e outros.
É vital que o paciente não faça uso de medicações, que interfiram na hemostasia, ou
transfusão de hemoderivados nos 15 dias antes dos exames.
MEDICAMENTOS QUE AUXILIAM NO SUPORTE DO PACIENTE COM SÍNDROME
HEMORRÁGICA
• Analgésicos: paracetamol , paracetamol + codeína, morfina e derivados
• Antiinflamatórios: ibuprofeno
• Corticosteróides: prednisona
• Antifibrinolíticos: o uso não deve ultrapassar 7 dias. Não administrar nos pacientes com
hematúria macroscópica, hemorragia do SNC, hematoma volumoso ou em uso de
concentrado de complexo protrombínico parcialmente ativado- FEIBA .
Ácido epsilon-amino-capróico (EACA)- (1 cp ou 5ml solução oral = 500mg):
25-50mg/kg de peso/dose VO de 6/6 h (máximo de 12 g/dia);
1- 2g em 250ml de SFisiológico 0, 9% ou SGlicosado 5% IV 6/6 h.
Ácido tranexâmico – (1cp = 250mg)
15-25mg/kg de peso/dose VO de 8/8 h
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500-1000mg IV 8/8 h.
Pode ser usado 10ml da apresentação intravenosa (IV) de ácido tranexâmico para bochechar
durante 5 minutos em caso de sangramento alveolar. A solução IV também pode ser utilizada em gaze
embebida e colocada sob a área com sangramento. Comprimidos podem também ser macerados e
utilizados na forma de pasta (1 comprimido misturado com soro fisiológico ou solução anestésica)
• Desmopressina ou DDAVP (análogo sintético da vasopressina-hormônio antidiurético):
indicado nos pacientes com hemofilia leve e doença de von Willebrand, após teste
terapêutico. Nas púrpuras com alteração do pool plaquetário e na síndrome de Bernard
Soulier, o DDAVP deve ser testado quando possível, in vivo, por ocasião de uma extração
dentária ou episódio de menometrorragia, já que os testes laboratoriais têm pouca expressão.
Vide a utilização, contra indicações, administração e doses do DDAVP, no tratamento da
doença de von Willebrand.
MEDICAMENTOS QUE DEVEM SER EVITADOS NOS PACIENTES COM SÍNDROMES
HEMORRÁGICAS
• Ácido acetilsalicílico
• Fenilbutazona, indometacina e outros antiinflamatórios não hormonais
• Anti-histamínicos
• Penicilinas e derivados
• Expectorantes mucolíticos (a maioria possui derivados do guaiacol que alteram a função
plaquetária)
INDICAÇÕES PARA INTERNAÇÕES
• Hemartroses volumosas, recidivantes
• Hematomas volumosos em locais de risco (músculo íleo-psoas, panturrilhas, antebraço, língua
e pescoço)
• Sinais ou sintomas neurológicos
• Cirurgias: pré e pós operatórios
• Suspeita de abdome agudo
• Hemorragias importantes
2.

HEMOFILIA

ACOMPANHAMENTO CLÍNICO DO PACIENTE HEMOFÍLICO
Os pacientes com hemofilia grave e moderada deverão ser vistos e submetidos aos exames
laboratoriais descritos acima, a cada seis meses, com exceção dos exames de função tireoidiana,
eletroforese de proteínas e estudo de hemostasia que será substituído pela pesquisa de inibidor.
A pesquisa de inibidores em pacientes com hemofilia deve ser realizada:
• ao diagnóstico.
• a cada 5 dias de exposição (DE) até 20 DE
• a cada 10 dias de exposição (DE) de 21 a 50 DE
• a cada 3 meses – de 51 a 100 DE.
• a cada 6 a 12 meses após 100 DE.
• previamente a cirurgias ou procedimentos invasivos.
• em qualquer ocasião, naqueles pacientes que passaram a não responder a terapia de
reposição ou que apresentem aumento da frequência e/ou gravidade de sangramentos.
• Em pacientes que tenham recebido infusão continua ou tratamento intensivo (mais de
35 UI/Kg/dia) por mais de 5 dias consecutivos.
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Considera-se como dia de exposição (DE), o dia em que o paciente recebe a infusão com
concentrado de fator, não importando se recebeu uma, duas ou três vezes nas 24 horas. Contará
sempre como um dia de exposição.
O paciente que apresentar inibidor positivo em alguma fase de sua evolução deverá ter tal fato
anotado no prontuário para conhecimento de qualquer médico que venha a atendê-lo. A partir desta
data, o controle passa a ser trimestral com pesquisa e dosagem de inibidor.
Para pacientes que procurarem a emergência e não possuirem pesquisa de inibidor, nos
prazos previstos, este teste deverá ser solicitado, na emergência, antes do início do tratamento
de reposição.
Os pacientes com hemofilia grave e moderada deverão realizar radiografia das articulações
(cotovelos, joelhos e tornozelos) com classificação de Petterson a cada dois anos. Exceção, os casos
que apresentem sangramentos repetidos em outra articulação sem relato de hemartrose previamente.
Os pacientes com hemofilia leve deverão ser acompanhados anualmente com consulta e
exames laboratoriais. A radiografia das articulações será realizada caso o paciente tenha apresentado
hemartrose no período entre as consultas.
ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO PACIENTE HEMOFÍLICO
O paciente recém-diagnosticado deverá, obrigatoriamente, ter uma consulta com o médico
hematologista, fisiatra, enfermeira, assistente social, psicóloga e fisioterapeuta do grupo
multidisciplinar para orientações gerais sobre a enfermidade. O paciente e/ou seu responsável legal
deverá receber os manuais de informações sobre a doença e numa próxima consulta deverá esclarecer
possíveis dúvidas. Crianças recém diagnosticadas deverão inicialmente ter consultas mensais com o
médico assistente.
A avaliação odontológica deve ser semestral.
O paciente com hemofilia grave e/ou moderada (a critério do médico assistente) e/ou seu
responsável legal devem ser treinados para infusão de fator intravenoso domiciliar pela enfermeira do
grupo multidisciplinar, após avaliação do médico assistente, psicólogo e assistente social. Apenas
aqueles treinados poderão levar o tratamento com concentrado de fator para casa e receberão um
diário para ser preenchido e avaliado nas consultas.
OBS: Todos os casos diagnosticados como hemofílicos deverão ser notificados ao grupo de
alterações da hemostasia.
CLASSIFICAÇÃO DA HEMOFILIA
É válida tanto para hemofilia A como para a hemofilia B e considera a quantidade de
atividade coagulante de FVIII (hemofilia A) ou de FIX (hemofilia B).
Quadro1. Classificação da hemofilia
CLASSIFICAÇÃO

FATOR

GRAVE

<1%

MODERADA

1-5%

LEVE

5-25%

TRATAMENTO
Em todas as coagulopatias hereditárias, o tratamento está baseado na reposição do fator
deficiente e deve respeitar as características biológicas individuais de cada fator (QUADRO 2).
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Quadro 2. Propriedades dos fatores de coagulação “in vivo”

Fator
I
II
V
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

Concentração Plasmática
necessária para a
hemostasia
100-50 mg/dl
20-30 UI / dL (20-30%)
15-20 UI / dL (15-20%)
15-20 UI / dL (15-20%)
30%
30%
15-20 UI/dL (15-20%)
15-20 UI/dL (15-20%)
5%

Meia-Vida do
Fator
Transfundido
2-4 dias
3 -4 dias
36 horas
24- 6 horas
8 - 12 horas
18 - 24 horas
40-60 horas
40-70 horas
-11-14 dias

Recuperação no
sangue (% total
transfundido)
50%
40 - 80%
80%
70 - 80%
60 - 80%
40 - 50%
50%
90 - 100%
-5 - 100%

Estabilidade em
plasma líquido
(estocado a 4o C)
Estável
Estável
Instável
Estável
Instável
Estável
Estável
Estável
Estável
Estável

TIPOS DE REPOSIÇÃO DO FATOR DEFICIENTE
Tratamento por Demanda - aquele efetuado na vigência do episódio hemorrágico.
Profilaxia Primária - tratamento de reposição administrado regularmente a longo prazo
iniciado antes dos 2 anos de idade ou após a primeira hemartrose.
Profilaxia Secundária - tratamento de reposição administrado regularmente; pode ser de 2
tipos: de longa duração quando o período é superior a 45 semanas e não obedece aos critérios da
profilaxia primária, ou de curta duração quando o período é de 3 a 6 meses, implantado para o
tratamento da articulação alvo ou outros sangramentos.
Segue-se os protocolos do Ministério da Saúde, publicados em 2011.
CÁLCULO DE REPOSIÇÃO
A terapia de reposição é dependente do peso do paciente, quadro clínico e quantidade de
atividade coagulante de fator que o paciente possui. O cálculo é baseado nas seguintes fórmulas:
Hemofilia A: Unidades Internacionais (UI) de fator VIII = peso (Kg) x
/2
Hemofilia B: Unidades Internacionais (UI) de fator IX = peso (Kg) x 
= % a ser elevado menos % de fator que o paciente possui
Exemplo para o cálculo de reposição:
Hemofílico A grave (FVIII 0%) com hemartrose de joelho e peso de 50Kg.
Elevar o FVIII a 30%.
Cálculo: UI de FVIII = 50 x (30-0)/2 = 50 x 15 = 750 UI

Observações:
1. Lembrar que a vida média do FVIII é de 50% a cada 8- 12 horas, em condições normais.
2. A vida média do FIX é de 50% a cada 18-24 horas.
3. O consumo do FVIII é maior quando há infecção ou sangramento ativo.
4. O
 é dependente da gravidade do quadro clínic
5. A terapia de reposição para cada situação clínica está descrita nos quadros 2, 3 e 4; no entanto, há
diferentes meios de conduzi-la.
PRODUTOS QUE CONTÊM FVIII
• PLASMA FRESCO CONGELADO (PFC): Contém todos os fatores de coagulação
(aproximadamente 1U/ml). Deve-se evitar o PFC, sempre que possível e principalmente em
pacientes hemofílicos, pelo fato de estarem disponíveis no Brasil produtos mais seguros, com
menor risco de transmissão viral. A utilização de 10 a 20 ml/Kg de peso aumenta de 20 a 30%
os níveis dos fatores de coagulação do paciente. O intervalo entre as doses depende do
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objetivo da reposição e da meia vida do fator que se deseja corrigir. O descongelamento deve
ser feito a 37°C e a infusão deve ocorrer imediatamente após.
•

CRIOPRECIPITADO: é obtido em Serviço de Hemoterapia através de método de
congelamento rápido, descongelamento e centrifugação do plasma de um doador. Cada bolsa
(10 a 15 ml de crio) contém FVIII (80UI), FvW (100UI), FXIII (50UI) e fibrinogênio (150
mg). Modo de aplicação: descongelar em no máximo dez minutos, em banho-maria a 37°C.
Misturar com a seringa o conteúdo de até cinco bolsas em um mesmo recipiente. Transfundir
com equipo com filtro.

Obs.: O uso de CRIOPRECIPITADO é indicado apenas em quadros de insuficiência hepática
grave, sepsis, LMA-M3, deficiência de Fator XIII e de fibrinogênio.
Obs: É PROIBIDO pelo Ministério da Saúde, a utilização de plasma fresco congelado e
crioprecipitado em pacientes hemofílicos (RDC n° 23, de 24 de janeiro de 2002).
•

CONCENTRADOS LIOFILIZADOS: são produtos obtidos por métodos industriais de
fracionamento de “pool” de plasma de mais de 2000 doadores ou mais recentemente, por
engenharia genética. Existem vários tipos de concentrados de FVIII variando em grau de
pureza de acordo com a técnica de fracionamento e a atividade específica (AE):
Concentrado de FVIII de Pureza Intermediária: São obtidos por método de precipitação
protéica em série. A atividade específica (AE) destes concentrados está entre 1 e 50 UI/mg.
Apresentam além de FVIII, as seguintes proteínas: FvW, fibrinogênio, imunoglobulinas,
imunocomplexo e fibrinonectina. São indicados principalmente para os pacientes com doença de von
Willebrand.
Concentrado de FVIII de Alta Pureza: São obtidos por método de precipitação protéica mais
separação por cromatografia de troca iônica. A AE destes concentrados está entre 50 e 200 UI/mg.
Contêm quantidades insignificantes de FvW ou outras proteínas. São indicados para pacientes com
hemofilia.
Concentrado de FVIII de Altíssima Pureza: São obtidos através de cromatografia por
anticorpos monoclonais ou através de engenharia genética (recombinantes). Possuem AE acima de
2000UI/mg. No caso dos concentrados de FVIII monoclonais, há necessidade de adição de proteínas
estabilizadoras como albumina ou fator von Willebrand, já que o FVIII é uma proteína instável. Os
recombinantes de 3ª geração são estabilizados com substâncias que não têm origem de plasma
humano. São indicados nos pacientes com hemofilia A grave.
PRODUTOS QUE CONTÊM FIX
• PLASMA FRESCO CONGELADO
• CONCENTRADO LIOFOLILIZADO
Concentrado de complexo protrombÍnico (CCP): é um produto de pureza intermediária.
Além de FIX (2 UI/ml), apresentam também FII, FVII e FX. Na hemofilia B está indicado quando
não disponível o concentrado de fator IX, naqueles que não tenham evidências de hepatopatia. Nesses
casos, a dose a ser administrada deverá ser baseada no cálculo para o FIX.
Concentrado de complexo protrombÍnico ativado (CCPA): é semelhante ao acima citado.
Possui os mesmos fatores do CCP, mas parcialmente ativados. Está indicado em pacientes
hemofílicos A e B com inibidores de alto título. Pelo risco de trombose, não deve ser usado em
pacientes com hepatopatia e em uso de antifibrinolítico.
Concentrados liofilizados de FIX: podem ser de alta pureza ou altíssima pureza (origem
plasmática ou recombinante). Indicação: pacientes hemofílicos B, sem inibidor.
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TERAPIA DE REPOSIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS INVASIVOS
TERAPÊUTICOS OU DIAGNÓSTICOS
Deverão ser precedidos de terapia de reposição, com níveis adequados conforme o Quadro 3.
Quadro 3. Terapia de reposição para realização de procedimentos invasivos.
TIPO DE
PROCEDIMENTO

F VIII

FREQÜÊNCIA
(h)
FVIII
FIX

Duração

MEDIDAS
GERAIS

UI

%

UI

-

-

-

-

-

-

-

30
30

15
15

30
30

30
30

DU
DU

DU
DU

-

Gelo antes e
depois
Gelo Local
Gelo Local

30

15

30

30

DU

DU

-

-

50

25

50

50

DU

DU

Repetir
S/N

-

50

25

50

50

DU

DU

-

Antifibrinolítico

25
15
15
15
25
15
30
15
50

50
30
30
30
50
30
60
30
100

50 1a dose 1a dose
30
12/12
12/12
30
DU
DU
30
DU
DU
50 1a dose 1a dose
30
12/12
12/12
60 1a dose 1a dose
30
12/12
12/12
100
DU
DU

1 dia

Antifibrinolítico

-

-

2 dias

Antifibrinolítico

2-3 dias

Antifibrinolítico

Punção Lombar

50
30
30
30
50
30
60
30
100

-

Exodontia

30

15

30

30

Antifibrinolítico
+ dieta liquido pastosa fria

Vacinas IM
Punção arterial
Eletromiografia
Mielograma
pele e
mucosa
Biópsia
músculo
SEM
biópsia
Broncoscopia
COM
biópsia
Clister Opaco
EDA e EDB (endoscopia)
EDA com Biópsia
EDB com Biópsia

%

FIX

DU

DU

Repetir
S/N

DU: dose única; S/N: se necessário.
TRATAMENTO DOS EPISÓDIOS HEMORRÁGICOS
A terapia de reposição para cada situação clínica está descrita no Quadro 5; no entanto, há
diferentes meios de conduzi-la. A seguir, descrevemos as manifestações clínicas e as condutas
recomendadas.
HEMATOMAS: Os hematomas na fase aguda requerem reposição do fator deficiente, imobilização,
repouso e bolsa de gelo por 20 minutos no máximo, a cada 2 horas, durante as 48 horas iniciais (a
exceção é a hemorragia do músculo ilio-psoas: fazer repouso absoluto durante 4 dias). Caso haja
suspeita de síndrome compartimental, não fazer gelo. Após a fase aguda deve-se iniciar fisioterapia
com ondas curtas e ultra-som. Não usar antifibrinolíticos e não aspirar hematomas. São considerados
de risco os hematomas localizados no músculo da língua, do pescoço, do antebraço, da
panturrilha e no músculo ilio-psoas. Estes hematomas merecem destaque pela gravidade e pelo fato
de deixarem seqüelas incapacitantes se não tratados adequadamente. Os hematomas de difícil
resolução podem se transformar em pseudotumores, sendo necessário o acompanhamento com ultrasonografia ou ressonância magnética. Lembrar que o fator da coagulação reposto não ajuda a
reabsorver o hematoma. Assim, a parada da reposição não coincide com a normalização do exame
físico.
Obs: Todo paciente com hematoma em local de risco deve permanecer internado, até o final da
reposição de fator e ser avaliado pelo FISIATRIA, devendo ser comunicado ao médico
assistente/grupo de alterações da hemostasia para programar a conduta posterior .
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HEMARTROSES: É a manifestação clínica mais comum encontrada no aparelho locomotor. As
articulações mais acometidas, por ordem de freqüência são: os joelhos, cotovelos, tornozelos, ombros
e quadris. A terapia de reposição, associada ao repouso e gelo local, é suficiente para cessar estas
hemorragias. A classificação de Gilbert avalia as hemartroses (Quadro 4). Medir o diâmetro máximo
da articulação e a amplitude dos movimentos. Iniciar fisioterapia logo que possível. As hemartroses
podem recidivar, evoluindo para artropatia. Pacientes que apresentam hemartroses de repetição numa
freqüência de 3 episódios nos últimos 6 meses (articulação alvo) devem ser encaminhados,
obrigatoriamente, ao Grupo de Alterações da Hemostasia.
Obs: Todo paciente com hemartrose deve ser encaminhado à FISIOTERAPIA, para
acompanhamento.
Quadro 4. Classificação de Gilbert
SINAL/
SINTOMA
Inchação
0 ou 2
Atrofia muscular
0–1

Deformidade axial
0–2

Crepitações
0–1
Arco de movimento
(% deficit) - 0 – 2
Contratura em
flexão 0 ou 2

VARIAÇÕES
0 = normal,
0 = ausente
ou leve (< 1 cm)
Joelho e Cotovelo
0 = normal ou < 7°
varo
1 = 8 a 15° valgo
ou 0 a 5° varo
2 = > 15° valgo
ou > 5° varo

2 = presente
1 = presente

Tornozelo:
0 = normal
1 = ≤ 10° valgo, ≤ 5° varo
2 = > 10° valgo, > 5° varo

0 = ausente

1 = presente

0 = < 10% da
amplitude normal

1 = perda de 10 – 33% da
amplitude normal

0 = < 15°

2= ≥ 15°

Instabilidade
0–2

0 = ausente

Dor
0–3

0 = ausente
1 = dor leve;
não interfere na sua
ocupação nem nas
atividades da vida
diária; pode requerer
uso ocasional de
analgésicos não
narcóticos

s = sinovite crônica

1 = verificada ao exame,
mas sem interferir com a
função ou requerer uso de
órteses
2 = dor moderada;
interfere parcialmente nas
atividades de trabalho ou
de vida diária; uso de
analgésicos não
narcóticos;
ocasionalmente pode
requerer analgesia com
narcóticos

2 = perda de >33% da
amplitude normal

2 = deficit funcional
ou necessidade de
órteses
3 = dor grave; interfere
com o trabalho e com
as atividades da vida
diária; requer uso
freqüente de
analgésicos não
narcóticos e analgesia
com narcóticos

HEMATÚRIA: NÃO iniciar terapia de reposição, no primeiro momento.
Cuidados gerais: repouso no leito, hidratação vigorosa (oral). Afastar infecção urinária.
Se em 72 horas a hematúria macroscópica não ceder, elevar FVIII ou FIX conforme Quadro 5, até
desaparecer.
Após cessar a hematúria, investigar a etiologia (ultra-som de vias urinárias, EAS urina, urografia
excretora).
Nos casos refratários - Prednisona 1 a 2mg/kg de peso / dia por 2 dias.
NUNCA administrar antifibrinolítico.
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HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL:
- Reposição do fator deficiente (Quadro 5) até 3 dias após a parada do sangramento.
- Antifibrinolíticos.
- Cuidados gerais clínicos: dieta, antiácido, ranitidina ou omeprazol.
TRAUMA CRANIANO:
-Trauma de pequena monta: elevar FVIII ou FIX a 50%, a cada 24 horas, durante 3 dias;
-Trauma de grande monta: elevar F VIII ou IX conforme Quadro 5
É necessário que se faça a confirmação diagnóstica da hemorragia intracraniana com:
1- Tomografia de crânio (TC) – sempre.
2- Avaliação do neurologista.
3- Avaliação do fundo de olho.
4- Radiografia de crânio – avaliação de fraturas.
-NECESSIDADE DE PUNÇÃO LIQUÓRICA: realizar reposição de FVIII ou IX de acordo com o
Quadro 3.
Nos casos com TC crânio sem imagem de sangramento, os pacientes devem permanecer em
observação e repetir a TCC 24 a 48 horas após.
CONDUTA NA HEMORRAGIA INTRACRANIANA CONFIRMADA:
1- Sem sinais
neurológicos:

Elevar FVIII ou FIX a 100% na primeira infusão. Após, 50% a cada 12 horas (para o
fator VIII) e a cada 24 h para o fator IX, durante 14 dias.

2- Com sinais
neurológicos:

Elevar FVIII ou FIX a 100% imediatamente e após, manter 50% a cada 8 horas (para o
fator VIII) e 12 h (para o fator IX), durante 7 dias. Se houver melhora da imagem na
TCC, manter reposição de 50% a cada 12 h (para o fator VIII) e a cada 24 horas (para o
fator IX), até o 14°dia.

- Cuidados gerais: analgésicos e anticonvulsivantes.
- Fazer nível mínimo do fator de coagulação a cada 3 dias.
- Não administrar antifibrinolíticos.
- ATENÇÃO: os pacientes com hemofilia que apresentam queixa de cefaleia, deverão de imediato
fazer reposição com concentrado de fator antes mesmo de serem encaminhados ao serviço de
radiologia para TCC. A mesma observação se faz em relação a sinais e sintomas neurológicos sem
causa aparente.
Quadro 5. Tratamento das intercorrências hemorrágicas nas hemofilias
FREQÜÊNCIA
FVIII
FIX
TIPO DE
DURA ÇÃO
(h)
HEMORRAGIA
(dias)
%
UI
%
UI
FVIII
FIX
Ferimento superficial

-

-

-

-

-

-

-

Ferimento profundo

40

20

40

40

24/24

24/24

2a3

Epistaxe

30

15

30

30

24/24

24/24

01
repetir S/N

MEDIDAS
GERAIS
Curativo
Compressivo
+ Gelo Local
Suturar
Antifibrinolítico
Antibiótico
Pressão bilateral
nasal
Tamponamento c/
dedo de luva
Antifibrinolítico
Parecer do ORL
65

Equimose
Hematoma superficial
Hematoma muscular
pequeno
Hematoma
muscular grande

-

-

-

-

-

-

-

30

15

30

30

24/24

24/24

2a3

40-50

20-25

40-50

40-50

24/24

24/24

3a5

80-100

80-100

1adose

1adose

50% da 50% da
1a dose 1a dose

12/12

12/12

recuperação

24/24

24/24

1-3

Gelo Local
Gelo Local
Gelo Local
Imobilização
Gelo Local
Imobilização

3a7
Hematoma muscular 80-100 40-50
grande / locais de risco
/ comprometimento
50%
50% da
neurológico
da 1a
1a dose
dose
Hemartrose
(recente ou pequeno
40
20
volume)
Hemartrose
(tardia ou volumosa,
hemartrose de quadril, 40 - 50 20 - 25
ombro ou articulação
alvo)

40

40

até

Repouso
Gelo Local
40 - 50

40 - 50

12/12

24/24

3-5

Hematúria

30

15

30

30

DU

DU

25

50

50

1adose

1adose

Hemoptise casos
graves

50
50%
da 1a
dose

24/24

24/24

3 -5

1adose

1adose

até 3

80-100
Hemorragia digestiva
alta ou baixa

TCE Leve

TCE Grave SEM
alteração neurológica

50%
da 1a
dose

80-100

80-100

50% da 50% da 50% da
1a dose 1a dose 1a dose

12/12

após cessar

3-5

25

50

50

24/24

24/24

100

50

100

100

1adose

1adose

50%
da 1a
dose

50% da 50% da 50% da
1a dose 1a dose 1a dose
50

100

50%
50% da 50% da
da 1a
1a dose 1a dose
dose
50%
50% da 50% da
da 1a
1a dose 1a dose
dose

14
12/12

24/24

100

1adose

1adose

50% da
1a dose

8/8

12/12

12/12

24/24

50% da
1a dose

Repetir S/N

12/12

50

100
TCE Grave COM
alteração neurológica

50% da 50% da 50% da
1a dose 1a dose 1a dose
40-50

Gelo Local
Imobilização
Fisioterapia

10- 70
8o-14o

Hidratação oral
Investigação
etiológica
Não usar
antifibrinolitico

Antifibrinolítico
Endoscopia
Avaliação
neurológica diária
+ TCC
Avaliação
neurológica diária
Nível mínimo a
cada 2 dias
Repouso
Não usar
antifibrinolitico
Avaliação
neurológica diária
Nível mínimo a
cada 2 dias
Analgésico
Anticonvulsivante
Não usar
antifibrinolitico

U.I. - unidades internacionais, H.D.- hemorragia digestiva, S.N.- se necessário, T.C.E.- trauma cranioencefálico.
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CONDUTA NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
Todos os procedimentos cirúrgicos deverão ser precedidos da pesquisa de inibidor ou da
curva de recuperação do fator infundido. Nas cirurgias de médio e grande porte deverá ser realizada a
dosagem do nível mínimo do fator de coagulação durante o pós-operatório. Pacientes com hemofilia
A leve, responsivos ao DDAVP (ver tratamento da doença de von Willebrand com DDAVP), poderão
usar esta medicação no pré- operatório de pequenas cirurgias como exodontia.
CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE
(1) PRÉ-OPERATÓRIO: elevar FVIII ou FIX a 50% imediatamente antes da cirurgia.
(2) PÓS-OPERATÓRIO: se necessário (hematoma ou sangramento externo) elevar FVIII ou FIX a
30% a cada 24horas, por mais 2 – 3 dias.
- Uso de antifibrinolítico quando possível.
- Nas exodontias elevar o fator a 30% em dose única.
- Atenção aos hematomas volumosos, pois podem desencadear fibrinólise.
CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE:
(1)PRÉ-OPERATÓRIO: elevar FVIII ou FIX a 100% 30 a 60 minutos antes da cirurgia.
(2) PÓS-OPERATÓRIO:
D1 ao D7 - Elevar FVIII ou IX a 50% (cada 12 horas)
D8 ao D14 - Elevar FVIII ou IX a 50% (cada 24horas) até a retirada dos pontos
Obs: Os procedimentos cirúrgicos deverão ser precedidos de pesquisa de inibidor ou curva de
recuperação do fator infundido.
CIRURGIAS DE GRANDE PORTE:
(1) PRÉ-OPERATÓRIO: elevar FVIII ou FIX a 100%, 30 a 60 minutos antes da cirurgia
(2) PÓS-OPERATÓRIO:
D1 a D3 - Elevar FVIII ou IX a 50% (a cada 8 h - FVIII e a cada 12 horas – FIX)
D4 a D7 - Elevar FVIII ou IX a 50% (cada 12horas)
D8 a D14 - Elevar FVIII ou IX a 50% (cada 24horas)
ATENÇÃO:
- Cirurgias de grande porte: cirurgias abdominais, torácicas, neurológicas ou ortopédicas que
necessitem anestesia geral por mais de 30 minutos.
- Cirurgias de pequeno porte: cirurgias envolvendo órgãos não vitais, com dissecção limitada, de curta
duração.
- Os procedimentos cirúrgicos deverão ser precedidos de pesquisa de inibidor ou curva de recuperação
do fator infundido.
- Dosar FVIII ou FIX a cada 3 dias (nível mínimo) - aferição da eficácia da dose e identificação de
possível inibidor.
- Sempre reavaliar as doses de terapia de reposição de acordo com a clínica, principalmente em
vigência de hematomas volumosos e infecção.
- Por orientação do Grupo de Hemostasia, poderá ser feita infusão contínua de fator.
INFUSÃO CONTÍNUA DE FATOR VIII
INDICAÇÃO
- Hemorragia de músculo íleo-psoas
- Síndrome compartimental
- Extensa hemorragia muscular ou articular
- Cirurgias
MATERIAL
- Bolsa plástica (de material adequado para este procedimento)
- Salina
- Bomba infusora convencional
- Concentrado de FVIII
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- Heparina
- Fluxo laminar
PREPARO DE MATERIAL: Os concentrados de FVIII são diluídos em bolsa plástica com solução
salina num volume total de 200 ml. A manipulação deve ser realizada em condições estéreis, com
fluxo laminar, luvas e máscaras. Recomenda-se a adição de heparina 2-5 UI/ml da solução total, na
bomba de infusão, para evitar-se tromboflebite no local de punção. As bolsas são trocadas a cada 12
horas.
FARMACOCINÉTICA DOS FATORES DA COAGULAÇÃO: O estudo da farmacocinética do
concentrado de fator a ser utilizado deve ser realizado com intervalo de uma semana a 3 dias antes da
cirurgia. A ISTH recomenda que o estudo seja feito com infusão de dose única de 30 UI/kg e coletas
seriadas de amostras para dosagem do nível de atividade do fator infundido. A 1ª amostra é préinfusão, seguida de mais 8 amostras colhidas no braço contralateral à infusão, para a determinação do
pico máximo do nível de fator, considerando-se pelo menos 3 amostras pós- infusão. O
aproveitamento é dado pela atividade de fator nestas 3 amostras e é expresso em % UI/kg pela
fórmula: clearence (ml/kg/h) = índice de infusão (UI/kg/h) / nível plasmático (Ul/ml).
MÉTODO: Uma dose em bolus de FVIII é infundida no pré-operatório. Esta dose é calculada para
atingir níveis plasmáticos entre 60-80%. A infusão contínua inicia-se logo após o término da cirurgia
ou mesmo durante. A dose administrada é baseada no clearence obtido pelo estudo farmacocinético de
acordo com a fórmula: Nível de FVIII pós – pré infusão X peso (Kg) / Dose de fator dada em UI
OBSERVAÇÕES: O PTTa ou a dosagem de FVIII deve ser realizado 4-6 horas após a cirurgia para
confirmar se a dose é suficiente. O clearence é calculado todos os dias, baseado na atividade do FVIII
do dia para ajustar a infusão e assim atingir os níveis desejados do FVIII. Para as grandes cirurgias, o
nível mínimo desejado é de 50 e 30% durante a 1ª semana e 2ª semana, respectivamente.
Em caso de cirurgia de emergência ou sangramentos maiores, a dose em “bolus” é a mesma para
cirurgias eletivas e a infusão contínua deve ser instalada imediatamente após a dose em bolus.
Não sendo possível o estudo farmacocinético pode-se administrar na 1ª infusão, de 2 a 4UI/kg/h
dependendo da cirurgia ou sangramento. No dia seguinte, colhe-se amostra para dosar o nível
plasmático de fator e estabelecer a continuidade.
Em geral nota-se uma quantidade necessária decrescente de fator para se manter o mesmo
nível plasmático.
PROGRAMA DE DOSE DOMICILIAR
A intervenção no episódio hemorrágico em portadores de hemofilia atinge sua máxima eficiência com
o imediato acesso ao fator coagulante, limitando o sangramento e a extensão do dano tissular
resultante. A terapia de reposição precoce reduz a quantidade necessária de fator coagulante para o
controle do quadro hemorrágico. O Programa de Dose Domiciliar (DD) visa oferecer aos hemofílicos
elegíveis, até 12 doses de concentrado de fator da coagulação, que eleve o nível plasmático a 40%,
para auto-infusão domiciliar permitindo a terapia medicamentosa precoce. Desta forma, reduz o stress
da necessidade de locomoção ao serviço específico para a medicação e também permite que o
paciente participe ativamente de seu tratamento.
DD - dose fornecida ao paciente para tratamento domiciliar no momento em que se inicia o
sangramento. Se o sangramento for uma hemartrose, a administração do fator deve ser realizada
quando o paciente reconhece os sintomas da áurea.
CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
• Ter diagnóstico de hemofilia comprovado laboratorialmente e não apresentar anticoagulante
circulante (inibidor).
• Estar de acordo com as regras estabelecidas pelo programa.
• Avaliação psicológica favorável.
• Ser submetido ao adequado treinamento para a auto-infusão.
• Possuir conhecimento de sua patologia e tratamento.
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•
•
•

Ter condições domiciliares adequadas para o armazenamento, transporte e retorno do material
utilizado ao serviço para descarte em lixo hospitalar.
Manter seus controles clínicos e laboratoriais de acordo com a rotina do serviço.
Não apresentar reação alérgica ao medicamento.

OBSERVAÇÕES PARA O SERVIÇO
- Há necessidade de registro da liberação do medicamento.
- É necessário o registro do retorno dos frascos utilizados, permitindo um perfeito controle de
utilização do medicamento e também evitando a formação de « estoques particulares ».
- É importante que o paciente registre cada aplicação e traga a anotação ao serviço, especificando a
data, produto, lote, local da hemorragia e intercorrências da infusão.
- A participação de cada paciente deve ser reavaliada periodicamente pelo grupo multidisciplinar.
- Especial atenção deve ser prestada aos estoques, não permitindo que haja desabastecimento do
atendimento emergencial.
3. TRATAMENTO DA PESSOA COM HEMOFILIA E INIBIDOR
Cerca de 5-15% dos pacientes com hemofilia A desenvolvem inibidores, isto é, anticorpos da
classe IgG dirigidos ao FVIII. Entre os hemofílicos B, a incidência de inibidores de FIX é de 3%. Os
pacientes mais afetados são geralmente, aqueles com hemofilia grave.
Clinicamente, a presença de inibidores manifesta-se pela má resposta ao tratamento habitual.
Nas situações onde haja suspeita de inibidor, solicitar a pesquisa laboratorial.
Na hemofilia B é comum a associação de reações alérgicas ao fator e o aparecimento do
inibidor.
A presença do inibidor é titulada através do método Bethesda e por definição uma unidade
Bethesda (UBe) corresponde à quantidade de anticorpos circulantes capaz de inativar 50% do FVIII e
IX existente em 01 ml de plasma normal.
CLASSIFICAÇÃO DOS INIBIDORES
Os inibidores podem ser classificados conforme o título de anticorpo circulante e a resposta
antigênica.
A) Quanto ao título podem ser classificados como:
- Baixo título: níveis inferiores a 5 UBe
- Alto título: maior ou igual a 5 UBe
B) Quanto à resposta antigênica:
- Pacientes com alta resposta: apresentam elevados títulos de anticorpos (maior ou igual a 5 UB/ml) e
grande aumento destes títulos após estimulação antigênica.
- Pacientes com baixa resposta: apresentam baixos títulos de anticorpos (menores de 5 UB/ml) e
pequeno aumento após estimulação antigênica.
Esta classificação é importante por alterar as condutas no tratamento de hemorragias, com a
seguinte ressalva:
a determinação isolada do título pode ser enganosa pois títulos baixos podem ser
encontrados em pacientes com alta resposta não expostos recentemente ao antígeno. A história
do paciente é importante para classificá-lo como de alta ou baixa resposta.

TRATAMENTO DE EPISÓDIOS HEMORRÁGICOS NA PRESENÇA DE INIBIDOR
Nos pacientes em que já foram detectados inibidores, a administração do fator originalmente
deficiente pode gerar uma resposta anamnéstica, com rápida elevação do título do mesmo. Assim, a
primeira recomendação é evitar os componentes e derivados de sangue, buscando medidas
conservadoras sempre que possível (curativos, antifibrinolíticos, gelo local).
O paciente hemofílico com inibidor que chega a emergência com episódio hemorrágico, a primeira
conduta é avaliar se o paciente tem inibidor de alta ou baixa resposta, sua última dosagem de inibidor,
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além da história prévia de reação alérgica no caso de hemofilia B. Em seguida verificar a gravidade
do quadro hemorrágico. Esta conduta irá determinar o tratamento de reposição do paciente. É
importante coletar sangue para dosagem de inibidor antes do tratamento de reposição.
A) Altas doses de FVIII: Elevar ao percentual desejado + 20U FVIII/Kg/ UB de inibidor em dose
inicial, seguida de infusão da mesma dose a cada doze horas, em uma tentativa de neutralizar o
anticorpo existente. (hemofilia A)
Indicações:
1. Deve ser escolhido como primeira opção nos hemofílicos A com inibidores de baixo título
(inibidor < 5 UB) com baixa resposta anamnéstica (título de inibidor não se eleva acima de 5UB
com a exposição ao fator). Dosagens de nível mínimo devem ser efetuadas diariamente, para
verificarmos se a resposta ideal está sendo obtida.
2. Nos casos de hemofilicos A com inibidor de alta resposta anamnéstica (título de inibidor se
eleva acima de 5 UB com a exposição ao fator), mas com baixos títulos de inibidor (inibidor <
5UB) que apresentem hemorragias com risco de vida (SNC), podemos indicar a administração de
FVIII em altas doses: FVIII elevado a 100% + 20 U FVIII/ kg/ UB de inibidor. Dosagem de
nível mínimo é necessária diariamente. A resposta anamnéstica geralmente ocorre entre 72-96
horas após a exposição ao fator.
B) Agentes de by-pass (hemofilia A ou B)
 Concentrado de complexo protrombínico ativado (CCPa): para paciente com inibidor de
alto título e alto respondedor com hemorragia, recomenda-se a dose de 50 a 100U/Kg de peso.
DOSE MÁXIMA: 100UI/Kg/dose e 200U/Kg/dia. O uso prolongado de CCPa necessita de
acompanhamento com contagem de plaquetas, TAP, PTT e dosagem de fibrinogênio.
Determina resposta anamnéstica na hemofilia A e B.
 Concentrado de FVII ativado recombinante (rFVIIa): o rFVIIa é produzido através de
tecnologia recombinante de DNA. Está indicado para tratamento de hemorragias ou em
cirurgias nos hemofílicos com inibidor de alto título e alto respondedor. É o agente de escolha
nos casos de inibidor na hemofilia B com reação alérgica prévia.
Doses:
• Nos sangramentos leves: 270 µg/kg dose única (hemartroses, sangramentos de
mucosa e etc).
• Nos sangramentos moderados e graves:
90 a 120µg/kg, de 2/2h, nas primeiras 24h
no segundo dia: nas primeiras 12h de 3/3h e depois de 4/4h
Injeção IV em bolus com tempo de administração de 3-5 min
Obs: 1- Não existe nenhuma prova laboratorial para avaliar a resposta ao tratamento com os agentes
de bypass (CCPa e rFVIIa). O acompanhamento do paciente é feito através da resposta clínica (sinais
vitais, nível de hemoglobina, etc) .
2- Deve-se evitar o uso simultâneo de rFVIIa e CCPa. Se for necessário a troca de um agente de
bypass por outro, é necessário manter um intervalo de 6 horas entre eles.
3- Não se deve associar antifibrinolitico com CCPa. A associação antifibrinolitico e rFVIIa é
possível.
4- Os agentes de bypass CCP, CCPa e rFVIIa não devem ser utilizados em paciente com
hepatopatia grave ou fatores predisponentes a coagulopatia de consumo.
5- Para a erradicação do inibidor é necessário realizar o tratamento de imunotolerância (IT),
conforme o protoclo do Ministério da Saúde de 2011.
CIRURGIA PARA PESSOA COM HEMOFILIA E INIBIDOR
- O hemofílico com inibidor com indicação para cirurgia eletiva, deverá ser informado sobre os riscos.
- Cirurgias de pequeno porte, tais como cirurgias odontológicas, podem ser efetuadas apenas com
medidas locais e antifibrinolíticos.
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- Cirurgias odontológicas mais extensas ou outras cirurgias de médio porte devem ser efetuadas com
reservas de CCPa ou rFVIIa de acordo com a resposta individual do paciente .
- Cirurgias mais extensas requerem doses de CCPa elevadas, tais como 75 a 100UI/Kg ou rFVIIa de
acordo com a resposta individual do paciente.
- Todos os casos excepcionais deverão ser analisados pelo Grupo de Hemostasia e pela chefia de
serviço.
Quadro 6. Tratamento dos episódios hemorrágicos na presença de inibidor
Anticorpo Sangramento

FVIII
altas doses de
12/12h
altas doses de
12/12h
altas doses
de12/12h

Leve

-

-

Moderado

-

-

Grave

altas doses
de12/12h

-

Alto título

Leve

-

-

Alta
resposta

Moderado

-

-

Grave

-

-

Leve
Baixo
título
Baixa
Resposta

Moderado
Grave

Baixo
título
Alta
Resposta

CCP

CPPA

rFVIIa

-

-

-

-

-

-

50 a 75 U/kg/ dose
12/12h

-

-

75-100 U/kg / dose
12/12h
75-100 U/kg / dose
12/12h
75-100 U/kg / dose
12/12h
75-100 U/kg/dose
12/12hs
75-100 U/kg/dose
12/12hs
75-100 U/kg/dose
12/12hs

270µg/kg
Dose única
90 µg/kg
De 2/2hs
90 a 120µg/kg
De 2/2hs
270µg/kg
Dose única
90µg/kg
De 2/2hs
90 a 120µg/kg
De 2/2hs

Obs.: O intervalo das doses é dependente da gravidade do sangramento, da resposta individual e da faixa etária.
A meia vida do rFVIIa nas crianças é de 1,5 h enquanto nos adultos é de 2,7h.

4 - DOENÇA DE VON WILLEBRAND (Ministério da Saúde – agosto de 2006)
Quadro
7. Classificação de Von Willebrand (classificação de Evan Sadler):
TIPO
1

2

3

DEFICIÊNCIA
60-80% dos casos da DVW
Redução de todos os multímeros, com função preservada
traço autossômico dominante, com penetrância variável
10-30% dos casos da DVW
Redução da atividade funcional de multímeros (tipos 2A, 2B, 2M e 2N)
traço autossômico dominante ou recessivo
Subtipos: 2A, 2B, 2M e 2N
1-5% dos casos
Níveis muito reduzidos ou indetectáveis
Transmissão autossômica recessiva
10-15% dos pacientes desenvolvem anticorpos contra o FVW, após múltiplas infusões

71

DIAGNÓSTICO
O diagnóstico da DVW baseia-se na presença de três condições:
• história pessoal de sangramentos cutâneos e mucosos.
• história familiar de manifestações hemorrágicas.
• exames laboratoriais que demonstrem um defeito quantitativo e / ou qualitativo do FvW.
ALGORITMO DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO CLÍNICO:
De acordo com a Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia (ISTH) os eventos
hemorrágicos que podem sugerir a presença da DvW são:
- epistaxe prolongada sem história de trauma prévio, que não cessa após 20 minutos com compressão
local ou que determina anemia ou necessidade de transfusão sangüínea. Deve-se considerar ainda, as
epistaxes que necessitam de intervenção médica ou cauterização.
- sangramentos cutâneos ou equimoses que surgem após traumatismo mínimo ou mesmo sem trauma
aparente ou que necessitam de tratamento médico.
- sangramento prolongado em ferimentos cortantes, com duração igual ou superior a 15 minutos, que
necessitam de intervenção médica para resolução ou sangramento oral, como gengivorragia, ou após
erupção dentária ou ferimentos cortantes em lábios ou língua, que necessitam de tratamento médico
ou que recorrem nos 7 dias subsequentes.
- hemorragia gastrointestinal, que requer avaliação médica ou que causa anemia, aguda ou crônica,
não explicada por lesão local.
- sangramento prolongado ou recorrente após exodontia ou cirurgia, como amigdalectomia e
adenoidectomia, necessitando de avaliação médica.
- menorragia não associada a problemas uterinos; este sintoma é mais significativo quando a
menorragia teve início na menarca, ou determina anemia, ou necessita de tratamento médico.
-sangramento prolongado de outras superfícies cutâneas ou mucosas, que requeira tratamento médico.
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL: veja em apêndice - TRIAGEM

FVIII:C =
↓

FVW:AgN ou↓
FVW: RCo↓
FVW:Rco/FVW:Ag =

DVW tipo

1

0,7-

1,2

FVW: Ag N ou ↓

FVIII: C = N ou
↓

FVW:RCo↓

FVW:Rco/FVW:Ag<0,

7

FVIII:C =10 – 40%

FVIII:C = 0,5–

1%

RIPA
↑

RIPA
↓
FVW: Ag N
FVW:RCo N

Subtipo
2B
FVW:CB ↓
ausência
deMAPM
FVW:CB N ou ↓
presença de

Subtipo 2M

MAPM
FVW:FVIII alterado

FVW:Ag ↓↓↓
FVW:RCo ↓↓↓

Subtipo 2A

Subtipo 2N

DVW Tipo

72

TRATAMENTO
MEDIDAS LOCAIS
Na DVW, assim como em qualquer doença hemorrágica, a compressão local prolongada (510 minutos) de lesões menores pode ser útil e ter poder hemostático. Cauterização não é
recomendada. O selante de fibrina pode ser utilizado em procedimentos cirúrgicos, principalmente na
cavidade oral. Bochechos com agentes antifibrinolíticos podem também ser utilizados em
procedimentos odontológicos (vide Manual de Atendimento odontológico em pacientes com
coagulopatias hereditárias, Ministério da Saúde, 2005).
DDAVP
A desmopressina (1-deamino-8-D-arginina vasopressina ou DDAVP) é um análogo sintético
da vasopressina (hormônio antidiurético), que produz aumento das concentrações plasmáticas do
FVIII e FVW autólogos, geralmente sem provocar importantes efeitos colaterais quando empregada
em indivíduos normais ou pacientes com hemofilia A leve ou DVW. Não provoca vasoconstrição,
hipertensão arterial, contrações uterinas ou cólicas abdominais. Contudo, tem efeito antidiurético.
Admite-se que a desmopressina eleve os níveis do FVW plasmático através da indução da secreção do
conteúdo dos grânulos de estoque da célula endotelial. Embora o mecanismo de incremento do FVIII
seja menos claro, é aceito que esteja relacionado com a função de transporte realizada pelo FVW
secretado.
INDICAÇÕES DO DDAVP: A desmopressina é mais efetiva nos pacientes com Doença de
von Willebrand tipo 1. Nos outros subtipos, a resposta é variável. No subtipo 2A há incremento do
FVIII, sem, contudo, haver alteração do TS. No subtipo 2B e na DVW tipo plaquetário ou pseudodoença de von Willebrand, a desmopressina é contra-indicada devido ao risco de ocorrência de
plaquetopenia transitória. No subtipo 2M, o padrão de resposta é variável e a decisão do emprego da
desmopressina dependerá do tipo de resposta à infusão teste. A desmopressina no subtipo 2N resulta
em altas concentrações do FVIII, embora o mesmo tenha meia-vida curta. Os pacientes com tipo 3,
em geral, não respondem a desmopressina. É o tratamento de escolha para sangramentos como:
epistaxe, hematúria, menorragia, pequenos traumas e pequenas cirurgias (extração dentária) em
hemofílicos leves e portadores da Doença de von Willebrand tipo 1 e 2A, que respondem ao DDAVP.
ADMINISTRAÇÃO: A desmopressina pode ser administrada por vias subcutânea,
intravenosa ou intranasal. O Ministerio da Saúde disponibiliza o DDAVP, na apresentação IV e SC.
A dose recomendada para uso intravenoso, em infusão lenta de 30 minutos, é de 0,3 µg/kg,
diluída em 50-100 ml de solução salina. Dose máxima de 20 µg. O pico da concentração de FVIII
ocorre após 30 a 60 minutos do término da infusão. Poderá ser repetida em 12 a 24 h. Doses
subseqüentes apresentam resposta menos efetiva devido ao fenômeno da taquifilaxia, pois seriam
esgotados os estoques preexistentes. No entanto, há estudos que mostram que a resposta à segunda
dose é aproximadamente 30% menor do que a obtida na primeira dose e que não há reduções
subseqüentes nas próximas doses. O número de doses aplicadas não deve ultrapassar a três.
A dose recomendada para uso subcutâneo é a mesma (0,3 µg/kg), porém empregando-se a
apresentação da desmopressina de alta concentração (15-20 mcg/ampola).
Para aplicação intranasal, a dose recomendada é de 300µg para adultos e de 150 µg para
crianças. A apresentação intranasal de alta concentração não está disponível no Brasil, não sendo
recomendado o uso da apresentação de baixa concentração nos casos de DvW.
A utilização das vias subcutânea e intranasal são convenientes para o tratamento de
hemorragias de gravidade leve a moderada a nível domiciliar. Após 30 a 60 minutos da administração
da desmopressina (intravenosa, subcutânea ou intranasal), as concentrações plasmáticas do FVIII e do
FVW aumentam de 3 a 5 vezes em relação aos valores basais. Em geral, o padrão de resposta ao teste
da desmopressina é semelhante numa mesma família, o que pode servir de orientação quanto ao tipo
de resposta que apresentarão outros familiares, sem a necessidade de submetê-los ao teste terapêutico.
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EFEITOS COLATERAIS: Em geral são de pouca relevância e estão relacionados aos efeitos
vasomotores da medicação tais como: rubor facial, cefaléia de leve a moderada intensidade,
hipotensão/hipertensão e taquicardia. Retenção hídrica e hiponatremia também podem surgir, devido
ao efeito antidiurético do DDAVP.
OBS.: Especial atenção deve ser dada:
1. aos pacientes idosos, pois são relatados casos de insuficiência cardíaca congestiva.
2. às crianças com idade inferior a 3 anos, principalmente se estiverem recebendo soluções
hipotônicas endovenosas, pela possibilidade de desenvolverem hiponatremia e convulsões.
3. aos pacientes que apresentem angina instável, pois há relatos de fenômenos
tromboembólicos.
4. aos portadores de DvW subtipo IIB, pois poderão apresentar plaquetopenia.
5. às gestantes, pela possibilidade de hipervolemia.
CONTRA – INDICAÇÕES - considerar contra-indicação naqueles pacientes com:
1.história pregressa de quadro convulsivo.
2. hipertensão arterial sistemica e cardiopatia.
3. plaquetopenia após “dose de teste”.
4. polidipsia.
TESTE DO DDAVP: deve ser administrada “dose de teste” para todos os candidatos ao uso
da medicação, já que as respostas são individuais.
A técnica de “dose teste” implica em:
1. Coletar amostra de sangue para realização de TTPa, dosagem de FVIII: C, dosagem de FvW (não
obrigatório), contagem de plaquetas, dosagem de sódio e cloro plasmático.
2. Realizar teste de sangramento pelo método de Ivy.
3. Aferir pressão arterial sistêmica (PA) e frequência cardíaca (FC).
4. Infundir DDAVP nas doses preconizadas.
5. Aferir PA e FC durante infusão, a cada 15 minutos e após término da infusão a cada 30 minutos até
completar 2 horas.
6. Após 60 minutos do início da infusão, coletar nova amostra de sangue para determinação de TTPa,
FVIII: C, FvW, contagem de plaquetas, sódio e cloro, além de realizar novo TS Ivy.
7. É considerado como resposta: correção dos testes da hemostasia ou o aumento de FVIII: C três
vezes em relação ao nível basal, em hemofílicos leves ou melhora do TS (Ivy) para valores dentro da
normalidade (nas outras patologias).
OBS.: Atenção especial deve ser dada no risco de retenção de água. A ingestão de líquido deve ser
restrita a menor quantidade possível e o peso corpóreo deve ser acompanhado. Substâncias
conhecidas por liberar hormônio antidiurético (antidepressivos tricíclicos, clorpromazina,
carbamezapina, etc.) podem causar um efeito antidiurético adicional e, portanto, aumentar o risco de
retenção hídrica.
HEMODERIVADOS
A terapia de reposição está indicada nos pacientes que NÃO respondem à desmopressina ou
quando as concentrações alcançadas após o uso dessa droga são inadequadas para a situação em
questão.
No Brasil, o uso de plasma fresco congelado e crioprecipitado para terapia de reposição em
pacientes com hemofilia e DVW foram proibidos pela RDC nº 23, de 24 de Janeiro de 2002. Desta
forma, estes produtos NÃO devem ser utilizados para o tratamento da DvW, exceto em situação de
ausência ou inexistência de concentrados de fator.
INDICAÇÕES NA DvW:
- DvW tipo 2A, 2B e 3 e nos pacientes que têm contra-indicação para o uso de DDAVP.
- DvW tipo 1 raramente tem indicação para o uso de concentrado contendo FvW.
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OBJETIVOS:
- Corrigir os níveis de FVW e conseqüentemente, corrigir o TS e a deficiência de FVIII.
PRODUTOS CONTENDO FVW
• CRIOPRECIPITADO (proibido o uso pelo Ministério da Saúde)
• CONCENTRADOS LIOFILIZADOS DE FVIII DE PUREZA INTERMEDIÁRIA: Hemate
P (Aventis), Profilate (Alpha), FVIII-VHP-VWF (CRTS Lille), Khoate, 8Y (BPL), Willate
(Octapharma).
OBSERVAÇÕES:
- Nos casos cirúrgicos os exames pré-operatórios incluem: dosagem de FVIII:C, pesquisa de inibidor
para FvW (nos casos de DvW tipo 3) e contagem das plaquetas.
- Recomenda-se monitorar o FVIII: C a cada 12 h no dia da cirurgia e diariamente a partir do 1º dia de
pós operatório, visando mantê-lo em valores inferiores a 100 UI/dl (100%), uma vez que o aumento
dos níveis plasmáticos do FVIII:C pode se associar à ocorrência de eventos tromboembólicos.
- Durante a cirurgia, fazer antes da reposição com concentrado de FVIII/vW e 15 minutos após, a
dosagem de FVIIIC.
- Após a cirurgia dosar os níveis de FVIII:C diariamente antes e depois da reposição. Dosar o FvW
nas 1ª três reposições.
Quadro 8. Opções terapêuticas nos tipos de doença de von Wlillebrand
DOENÇA DE
TRATAMENTO DE
TRATAMENTO ALTERNATIVO
VON
ESCOLHA
WILLEBRAND
Tipo 1
Desmopressina*
Antifibrinolíticos, estrógenos.
Subtipo 2A
Concentrado de FVIII / FVW
Antifibrinolíticos, estrógenos.
Subtipo 2B
Concentrado de FVIII / FVW
Antifibrinolíticos, estrógenos.
Subtipo 2M
Desmopressina*
Concentrado de FVIII / FVW
Subtipo 2N
Desmopressina*
Concentrado de FVIII / FVW
Desmopressina, concentrados plaquetários,
Tipo 3
Concentrado de FVIII / FVW
Antifibrinolíticos, estrógenos.
Quadro 9. Tratamento das situações hemorrágicas
SITUAÇÕES
SANGRAMENTO
EM MUCOSA
NASAL OU ORAL
EXTRAÇÃO
DENTÁRIA

MENO
METRORRAGIA

GRAVIDEZ
DVW TIPO 1
(4-5d, após o parto,
pode haver
sangramento)
GRAVIDEZ
DVW TIPO 2
(pode ocorrer
trombocitopenia)

CONDUTA
- Locais (trombina tópica,
cauterização, solução para bochecho)
- antifibrinolíticos
- DDAVP
- DDAVP dose única +
antifibrinolítico (quando indicado)
- Anticoncepcional
- Antifibrinolíticos
- Nor etisterona:
10mg 2x/dia durante 10 d, depois
10mg/dia por 10 d
- DDAVP
- DDAVP
- antifibrinolítico não está indicado
- parto vaginal

- Parto vaginal

FVIII/FVW

FREQÜÊNCIA

DURAÇÃO

-

-

-

20 UI/Kg
Se indicado

Dose única

-

Dose única

-

-

-

20 UI/Kg

-

30 - 50 UI/kg
Nos casos de
Trombocitope
nia Grave

24/24h

Até corrigir a
Trombocitopenia e
até cicatrização
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GRAVIDEZ
DVW TIPO 3

- Parto vaginal ou cesareana

40 - 60 UI/Kg

CIRURGIAS DE
PEQUENO PORTE

- manter FVIII acima de 50U/dL até a
cicatrização

30 UI/Kg

CIRURGIAS DE
GRANDE PORTE

manter FVIII acima de 50U/dl

50 UI/Kg

24/24h
1 vez ao dia ou
em dias
alternados
1 vez ao dia
Em dias
alternados

Durante 7 dias
Até a cicatrização
1º ao 4º dia
5º até cicatrização

Quadro 10. Doses recomendadas de concentrados de FVIII/FVW em pacientes não responsivos a
desmopressina e/ou em caso de procedimentos cirúrgico:
TIPO DE
SANGRAMENTO

DOSE
(UI / kg)

FREQÜÊNCIA

Cirurgia de grande
porte*

40-50

Diária

Cirurgia de pequeno
porte**
Exodontia
Sangramento
espontâneo
Parto e puerpério

20

Diária ou em dias
alternados
Dose única

25

Diária

40

Diária

30

OBJETIVOS
Pico de FVIII:C de 100%, com níveis mínimos
superiores a 50%, por 5-10 dias de acordo com o tipo e
gravidade de cada caso
Pico de FVIII:C de 60%, com níveis mínimos
superiores a 30%, por 2-4 dias.
Pico de FVIII:C de 40%
Pico de FVIII:C >50%, até cessar o sangramento (2-4
dias).
Pico de FVIII:C >80%, com níveis mínimos de >
superiores a 30%, por 3-4 dias.

Adaptado de Mannucci, 2001: * cirurgias abdominais, torácicas, neurológicas ou ortopédicas que necessitem
anestesia geral por mais de 30 minutos; ** cirurgias envolvendo órgãos não vitais, com dissecção limitada, de
curta duração.

DROGAS AUXILIARES
ANTIFIBRINOLÍTICOS:
Ácido Épsilon Amino Capróico (EACA – 25 - 50 mg/kg/dose, 4 vezes ao dia, V.O.) e o ácido
tranexâmico (15-25 mg/kg/dose, 3 vezes ao dia, V.O.) são os antifibrinolíticos mais freqüentemente
empregados.
Os antifibrinolíticos são bastante eficazes para controlar sangramento na mucosa oral, epistaxes,
menorragias e após extração dentária. Podem ser utilizados como tratamento único, em sangramentos
de menor gravidade nestes locais, ou associados à desmopressina ou ao concentrado de fator, para
sangramentos mais graves em pré e pós-operatório. Embora sejam utilizados mais freqüentemente por
via oral, os antifibrinolíticos podem também ser administrados pelas vias intravenosa e tópica. São
contra-indicados nos casos de hematúria e apresentam o risco de precipitar eventos vaso-oclusivos nos
pacientes em estado pró-trombótico.
ASSOCIAÇÕES ESTRÓGENO-PROGESTERONA:
Associações estrógeno-progesterona elevam os níveis plasmáticos de FVW mas com padrão de
resposta variável e não previsível, não sendo empregados com finalidade terapêutica. Porém, são úteis
ao reduzir a intensidade das menorragias em mulheres com DVW. Até mesmo em baixas doses, as
pílulas combinadas de estrógeno-progesterona diminuem a proliferação endometrial e podem ser
suficientes para controlar hemorragias leves. Combinações com doses mais altas podem ser utilizadas
quando não há controle com as doses mais baixas. As pílulas podem ser administradas continuamente
durante vários meses para reduzir a freqüência das menstruações. O uso de estrógeno intravenoso, tal
como Premarin® 25 mg a cada 4 horas por até 6 doses, pode ser administrado para suspender uma
menorragia grave. Anéis vaginais ou DIU com liberação de estrógeno + progesterona ou progesterona
somente, são bem tolerados em mulheres mais maduras. Histerectomia pode ser indicada para
mulheres com menorragia persistente e que completaram seu planejamento familiar.
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OBSERVAÇÕES:
Gestação e Parto: A partir da 10ª semana de gravidez, os níveis de FVIII e FVW aumentam
espontaneamente na Doença de von Willebrand tipos 1 e 2, podendo atingir níveis normais. Pacientes
grávidas com DVW tipos 1 e 2 devem, então, ser monitoradas através da dosagem de FVIII: C nos
dias que antecedem o parto e até duas semanas após, devido à rápida queda dos níveis de FVIII e
FVW neste período com risco de hemorragias. O risco de sangramento é pequeno se os níveis de
FVIII: C são superiores a 40 UI/dl. Quando os níveis são inferiores a 20 UI/dl e a paciente é
responsiva a desmopressina, esta medicação pode ser administrada no momento do parto e até 2 dias
após, principalmente se o parto for via cesareana. A desmopressina pode ser utilizada com segurança
em mulheres grávidas com Doença de von Willebrand e portadoras de hemofilia, em qualquer período
da gestação e como preparo para procedimentos invasivos. Uma boa hemostasia cirúrgica é
fundamental. Em pacientes com DVW tipo 3 recomenda-se a infusão de concentrado de fator durante
e após o parto na dose de 40 UI/kg, com a finalidade de se manter o FVIII: C acima de 50% por 3-4
dias. Durante a gravidez, em pacientes com DVW subtipo 2B, a plaquetopenia pode se agravar.
Pseudo-doença de von Willebrand: também conhecida como DVW tipo plaquetário, a pseudo-doença
de von Willebrand NÃO é um tipo de DVW, uma vez que não há defeito na molécula do FVW. Esta
condição é uma doença plaquetária, decorrente de mutação com “ganho-de-função” na GPIB, que
aumenta sua afinidade pelos multímeros de alto peso molecular do FVW. A herança, de caráter
autossômico dominante, tem alta penetrância e é bastante similar ao subtipo 2B da DVW. Os
pacientes apresentam prolongamento do TS, níveis limítrofes de FVIII: C e FVW: Ag, baixos níveis
de FVW: RCo, ausência de multímeros de alto peso molecular, RIPA hiperagregante com baixas
doses de ristocetina e plaquetopenia. As hemorragias devem ser tratadas com transfusão de plaquetas,
sendo contra-indicado o uso de DDAVP ou os concentrados de FVIII: C/FVW.
5 - TRATAMENTO DAS COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS RARAS:
A terapia de reposição nas coagulopatias hereditárias menos freqüentes encontra-se no Quadro
11.QUADRO 11- TERAPIA DE REPOSIÇÃO NAS COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS
MENOS FREQÜENTES
DOSE DE
DEFICIÊNCIA
PRODUTO
DOSE INICIAL
MANUTENÇÃO
Conforme os níveis
Fibrinogênio
Crioprecipitado
Fórmula1
plasmáticos
Plasma
15 ml/kg
10 ml/kg 24/24h
Protrombina
CCP2
20-30 UI/Kg
10 UI/kg 24/24h
Fator V
P.F.C
15-20 ml/kg
5 ml/kg a cada 12 h
rFVIIa
15-30 mcg/kg
Fator VII
15-30mcg/kg 4/4h 6/6h
CCP2
10 UI./kg
Plasma
15 ml/kg
10 ml/kg 24/24h
Fator X
CCP2
15-20 UI/kg
10-15 UI/kg 24/24h
Fator XI
Plasma
15 ml/kg
5 ml/kg 24/24h
Fator XIII

Crioprecipitado

1U Crio/ 10kg

cada 2 ou 3 semanas

CFXIII

10-30 UI/Kg

Cada 28 dias

¹ Dose de FI= Atividade desejada - atividade do paciente x peso (kg)
1,7
2
CCP = concentrado de complexo protrombínico
6 - TRATAMENTO DAS TROMBOPATIAS HEREDITÁRIAS (Trombastenia de Glanzman,
Síndrome de Bernard Soulier, Púrpuras por Deficiência de Grânulos e Púrpuras com alteração no
mecanismo de Liberação Plaquetária – SPD)
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MEDIDAS GERAIS
- Gelo local
- Curativos compressivos
- Antifibrinolíticos
CONCENTRADOS DE PLAQUETAS: fazer 1U para cada 10 kg de peso 1-2 vezes por dia. Fazer a
imunofeontipagem HLA das plaquetas do paciente no momento do diagnóstico.
DDAVP: pacientes com doença de Glanzmann não respondem ao DDAVP. Os demais pacientes com
trombopatia devem passar pelo teste terapêutico.
Concentrado de rFVIIa: pacientes sensibilizados que não respondem ao concentrado de plaquetas
podem receber rFVIIa como tratamento. A dose recomendada é 90mcg/kg de peso de 2/2hs nas
primeiras 24h. Se necessário manter a mesma dose de 3/3h nas próximas 48h. Não havendo resolução
do sangramento, manter uso com intervalo de 4/4h até a sua resolução.
.
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HEMOGLOBINÚRIA PAROXÍSTICA NOTURNA
Classificação:
HPN clássica: Evidências de hemólise intravascular, porém sem alterações da medula óssea
HPN associada a outra anormalidade da medula óssea: Evidências clínicas e laboratoriais de
hemólise e alteração na medula óssea compatível com anemia aplástica ou SMD.
HPN subclínica: Não há evidências clínicas ou laboratoriais de hemólise. Ocorrem pequenas
populações de células HPN positivas, em geral inferiores a 10% de celularidade.
QUANDO INVESTIGAR
- Anemia hemolítica adquirida, com ou sem hemoglobinúria, sem outra etiologia definida, Coombs
negativo
- Pacientes com diagnóstico de anemia aplástica adquirida
- Pacientes com diagnóstico de SMD-AR
- Pacientes com quadro de insuficiência renal aguda e sinais de hemólise
- Pacientes com citopenias de difícil classificação
- Pacientes com trombose venosa recorrente, principalmente em sítios pouco usuais (hepática ou
mesentérica).
COMO DIAGNOSTICAR
-

Hemograma, reticulócitos.
Estudo imunematológico.
LDH/ bioquímica
Haptoglobina, se disponível
Bilirrubinas totais e frações
EAS.
Mielograma
BMO
•

O teste diagnóstico padrão ouro é a citometria de fluxo no sangue periférico em
granulócitos e, no mínimo, em mais uma linhagem celular usando mais de um anticorpo
monoclonal. CD59 e CD55 são normalmente avaliados. A avaliação dos granulócitos
também é recomendada pelo método Flaer(aerolisina marcada por fluorescência).
O laudo deve relatar o tamanho do clone relativo a cada linhagem de células (ou seja,
granulócitos, monócitos ou eritrócitos) e a proporção de células do tipo I, II, III.

•

Teste de HAM e teste da sacarose só deve ser realizado na impossibilidade de se fazer o
primeiro devido a chance de resultados falso-negativos em pacientes que receberam
transfusão de sangue ou que tenham um número pequeno de células HPN positivas.

Acompanhamento e tratamento
A periodicidade para reavaliação do paciente vai depender do quadro clínico e deve constar
de:hemograma, reticulócitos, LDH, bilirrubinas, função hepática e renal, proteinúria, clereance de
creatinina, cinética do ferro, D-dímero e avaliação do tamanho do clone pela citometria de fluxo.
O tratamento depende das complicações presentes. Aos pacientes assintomáticos e, àqueles com
sintomas de intensidade de leve a moderada, recomenda-se apenas observação. Nos casos da
associação com aplasia de medula óssea ou SMD, ver tratamentos específicos para essas patologias.
O transplante de medula óssea é a única terapia curativa.
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Tratamento da anemia
•

•
•
•

Para inibir a ativação do complemento :
O uso do corticóide é controverso no controle da hemólise. Alguns pacientes melhoram
com prednisona 0,5 mg/Kg/dia (nos episódios de intensificação de hemólise aumentar
para 1 mg/Kg/d).
Ácido fólico;
A suplementação de ferro é indicada nos casos com ferropenia, podendo ser
acompanhada da piora da hemólise.
Transfusão de concentrados de hemácias, quando clinicamente indicado, com filtro de
leucócitos e, se possível, fenotipadas.

Sobrecarga de ferro
Nos casos de sobrecarga de ferro secundária a transfusão de sangue, fazer quelação de ferro
oral com Deferairox (ver protocolo de quelação de ferro)
Realização de RMN T2* para avaliação qualitativa e quantitativa de ferro hepático.
Trombose
Avaliar uso de trombolíticos (trombose em grandes veias, risco de
vida, trombo menor que 3
dias e sem contra-indicações) seguido de anticoagulação plena com heparina (contínua ou baixo peso)
por pelo menos 7 a 10 dias com anticoagulação oral por períodos prolongados (superior a 6 meses,
talvez pelo resto da vida). Discutir com o grupo da coagulação.
Não há comprovação se a anticoagulação profilática previne trombose na HPN. Possíveis exceções
incluem pacientes com D-dímero muito elevado, peri-operatórios, imobilizações prolongadas e na
gravidez

HPN e gravidez:
Indicado início da anticoagulação no primeiro trimestre e manter até 4 a 6 semanas após o parto. As
pacientes grávidas devem fazer
suplementação com folato e ferro oral. Recomenda-se heparina de baixo peso molecular, se
disponível, nos casos de percentual do clone HPN elevado e LDH elevado.
A anticoagulação é apenas parcialmente efetiva em prevenir trombose na HPN
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DOENÇA DE GAUCHER
APRESENTAÇÃO CLINICA
As manifestações clínicas estão associadas à hipertrofia e hiperplasia dos macrófagos em vários
órgãos: baço, fígado, medula óssea, tecidos ósseos, e raramente pulmões, rins, coração. Assim,
encontramos freqüentemente, hepatoesplenomegalia, citopenias, infiltração óssea e a presença das
células de Gaucher na medula óssea.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Doença de Nieman-Pick
- Histiócito Azul-Mar
- Histiocitose
- LMC
- Mucopolissacaridose
- Outros: PTI, ictiose congênita...
CONFIRMAÇÃO DIAGNÓSTICA
Ë feita através da coleta de sangue periférico ou em papel de filtro para a dosagem da enzima betaglicosidase.
O estudo do DNA, colhido através de Swab da mucosa oral ou sangue periférico identifica a mutação
envolvida e por vezes determina o tipo de doença (ver CLASSIFICAÇÃO).
CLASSIFICAÇÃO
- DG tipo I: ausência de sinais de envolvimento do sistema nervoso central (associada à presença do
alelo N370S)
- DG tipo II: tipo agudo neuropático infantil
- DG tipo III: tipo subagudo neuropático (alelo L444P em homozigose, por ex)
CRITÉRIOS PARA O INÍCIO DO TRATAMENTO DE REPOSIÇÃO ENZIMÁTICA
É necessário a presença dos 2 critérios maiores e pelo menos 1 menor.
- Critérios Maiores: Presença da deficiência enzimática e ter DG tipo I ou III (o tipo II não
responde a TRE).
- Critérios Menores: esplenomegalia (maior que 5 vezes o tamanho normal), esplenectomia prévia,
comprometimento ósseo,hepático,renal ou cardio-pulmonar, sinais de crescimento inapropriado,
sintomas gerais incapacitantes, HB <10 g/dL excluídas demais causas de anemia, plaquetopenia < 50
K/uL ou < 100 K/uL com sinais de sangramento.
CRITÉRIOS DE GRAVIDADE DE DOENÇA
- Presença de doença óssea avançada (necrose avascular, lesões líticas, fratura patológica...) ou em
atividade.
- Hepatomegalia maior que 2.5x e esplenomegalia maior que 15 x os valores normais.
- Plaquetopenia menor que 60 K/uL ou episódios de sangramentos
- Hemoglobina < 8g/dL.
- Acometimento renal, hepático (hipertensão porta, varizes de esôfago) e ou cardiopulmonar.
- Incapacitação funcional
ROTINA DO ACOMPANHAMENTO CLÍNICO E LABORATORIAL
- Ao diagnóstico: dosagem de beta-glicosidase, dosagem de quitotriosidase (biomarcadores), estudo
de DNA, radiografias do esqueleto (coluna lombar, torácica, sacro-ilíaca,panorâmica de quadril,
coxo-femoral e fêmures), ultra-sonografia de abdômen total, hemograma completo e bioquímica*
(*uréia, creatinina,TGO,TGP, fosfatase alcalina, GGT,BTF, PTF,glicose, ferritina, cálcio), estudo
da coagulação e sorologias. Desejável realização de densitometria óssea e RNM da coluna lombar,
quadril e fêmures para adultos.
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- Nos primeiros 2 anos de tratamento: avaliação médica mensal, hemograma completo e
bioquímica* a cada 3 meses, ultra-sonografia de abdômen total a cada 6 meses, avaliação óssea
anual, sorologias anual. Repetição da dosagem de quitotriosidase anual.
- Após 2 anos de tratamento: avaliação médica trimestral, hemograma completo e bioquímica* a
cada 3/6 meses, ultra-sonografia de abdômen total a cada 6m/1ano, avaliação óssea anual e
sorologias anual. Repetição de dosagem de quitotriosidase a cada dois anos. Avaliar repetição de
densitometria e RNM da coluna lombar , quadril e fêmures a cada dois anos para os adultos.
- Pacientes sem indicação de tratamento: avaliação médica e hemograma completo com
bioquímica*, a cada 3/6 meses, ultra-sonografia de abdômen total a cada 6 meses, inventário ósseo
anual. Desejável densitometria óssea e se possível RNM da coluna lombar, quadril e fêmures.
- Outros exames em situações específicas:, eletroforese de proteínas e dosagem de
imunoglobulinas , dosagem de vitamina B12, ecocardiograma bidimensional com Doppler,
dosagem de anticorpo anti-imiglucerase antes de iniciar a reposição enzimática, dosagem de IGE
específica para imiglucerase nos casos de reação ao medicamento, radiografias de outros locais
acometidos em crises de dor.
- Pacientes com DG tipo III: MRI cerebral, potencial evocado, eletroencefalograma,
acompanhamento com neurologista.
TRATAMENTO DE REPOSIÇÃO ENZIMÁTICA (TRE)
ADMINISTRAÇÃO: A enzima é reconstituída em água estéril para injeção , diluída em 100-200 ml
de soro fisiológico a 0.9% e infundida endovenosa em 1-2 horas, a cada 14/14 dias (ou 15/15 dias). As
doses são calculadas de forma individual, por U/Kg de peso do paciente. A administração durante a
gestação deve ser avaliada de acordo com o risco X benefício .
DOSE INICIAL E MANUTENÇÃO:
Pacientes
DG tipo I
adultos e crianças sem
doença grave
DG tipo I
adultos e crianças
com doença grave
DG tipo III

Dose Inicial

Quando alterar a dose?

Dose de manutenção

30 U/kg

Após normalização dos
critérios que levaram ao inicio
do tratamento

Crianças: 30U/Kg
Adultos estáveis: 20
até 15U/Kg

60 U/Kg

Após 24 meses se houver
normalização dos critérios de
início de tratamento.

30 U/Kg

60 – 120U/kg
(quinzenal)

Nas falhas de tratamento sugerimos a infusão
semanal.

TRATAMENTOS CONCOMITANTES
- Alendronato sódico 10mg/dia, para portadores de osteoporose
- O uso de anticonvulsivantes se faz necessário para os pacientes com tipo III
- Polivitamínicos, principalmente para crianças e idosos
- Reposição com Vitamina B12, para os que têm níveis séricos baixos e anemia.
OBJETIVOS TERAPÊUTICOS
- Aumento mantido e sustentado dos níveis de Hb nos primeiros 12/24 meses para.≥ 11g/dL em
mulheres e crianças, e para .≥12 g/dL, em homens
- Aumento da contagem de plaquetas no primeiro ano de tratamento, sem episódios de sangramentos
espontâneos e sem risco em procedimentos cirúrgicos.
- Redução mantida do volume do fígado em 20/30% no primeiro ano e 30/40% no 3O e 5O ano de
tratamento.
- Redução do volume do baço em 30/50% no primeiro ano e 50/60% no 2O e 5O ano de tratamento,
resolvendo o hiperesplenismo e desconfortos associados à esplenomegalia.
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- Diminuir ou eliminar e prevenir as crises de dor óssea dentro de 12/24 meses e melhorar a
qualidade óssea.
- Normalizar a curva de crescimento das crianças e não atrasar os sinais normais de puberdade dos
adolescentes.
- Controle de sinais de hipertensão pulmonar, reversão da síndrome hepatopulmonar e dependência
de O2
ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR & ACONSELHAMENTO GENÉTICO
A doença de Gaucher tem como característica ser mutlssitêmica e por isso recomenda-se a avaliação
com outros especialistas sempre que necessário, entre eles: ortopedista, oftalmologista,
endocrinologista e cardiologista são os mais freqüentemente solicitados. No Hemorio há uma equipe
multidisciplinar que acompanha todos os pacientes com atendimento farmacêutico especializado,
avaliação com serviço social e psicologia, As crianças são acompanhadas em conjunto com a
pediatria . E a consulta com a geneticista também está na rotina para realização do aconselhamento
genético.

83

SÍNDROMES MIELODISPLÁSICAS
EXAMES LABORATORIAIS AO DIAGNÓSTICO:

 Hemograma com
reticulócitos
 Hematoscopia
 Mielograma (com %
de blastos) / BMO
 Ferro medular /
sideroblastos em anel
 Dosagem de
eritropoetina

 Estudo Citogenético
 Bioquímica /
hepatograma
 Sorologias Hepatite B,
C , HIV 1 e 2 e HTLV
1e2
 Dosagem de Vit B12,
LDH e folato
 Estudo HLA (HLA
Dr-15) se < de 60 anos
+ estudo HLA dos
irmãos

 Estudo
Imunohematológico
 IFT para HPN (CD55 e
CD 59)
 T4 e TSH
 Cinética do ferro
 Imunofenotipagem (anti
CD 45,34,33,19)
 FAN

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS:
 AMO: Atipia >10%, relação M/E em 500 células, sideroblastos em anel (contagem em 300
células)
 BMO: avaliar celularidade, alteração da topografia (ALIP), fibrose e componente reacional
Anormalidades decisivas:
 SP - Blastos, macrovalocitose, hipossegmentação, hipo ou agranulação, anisopoiquilocitose,
macroplaquetas
 Mielograma - Multinuclearidade e megaloblastose, aumento de blastos, hipo ou agranulação
e hipossegmentação, megacariócitos monolobados, bilobados e micromegacariócitos,
distrubição anômala de grânulos, assincronismo núcleo-citoplasma, pontes internuclearesintercitoplasmáticas, hipo ou hiperplasia eritróide
 BMO - clusters de megacariócitos, micromegacariócitos e mega monolobados, ALIP
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CLASSIFICAÇÃO WHO (2008)
SUBTIPO
Citopenia refratária
com displasia
unilinhagem (CRDU)
Citopenia refratária
com Displasia
multilinhagem
(CRDM)
Anemia refratária
com sideroblastos em
anel
(ARSA)
Anemia refratária
com excesso de
blastos 1
(AREB-1)

SANGUE PERIFÉRICO
Citopenia ou bicitopenia

Bi ou pancitopenia; sem ou raros
blastos; ausência de bastão de Auer;
< 1.000 monócitos

MEDULA ÓSSEA
Displasia em ≥ 10% de uma linhagem
celular;
< 5% blastos
Displasia >10% das células em
>2 linhagens hematopoéticas;
< 5% de blastos;
<15 % de sideroblastos em anel;
Ausência de bastão de Auer.

Anemia; ausência de blastos

≥ 15% de precursores eritróides com
sideroblastos em anel; displasia eritróide;
< 5% de blastos

Citopenias; ≤ 2 – 4% de blastos;
Ausência de bastão de Auer;
< 1.000 monócitos

Displasia em uma ou mais linhagens;
5 – 9% de blastos;
Ausência de bastão de Auer.

AREB – 2

Citopenias; 5 – 19% de blastos;
presença ou não de bastão de Auer;
< 1.000 monócitos

Síndrome
Mielodisplásica
Não classificada

Citopenias; com ou sem blastos;
Ausência de bastão de Auer

SMD associada a Del
5q isolada

Anemia; < 5% de blastos; plaquetas
Normais ou aumentadas

Displasia em uma ou mais linhagens;
10 - 19% de blastos;
Presença ou não de bastão de Auer.
Displasia unilinhagem ou sem displasia,
mas com citogenética característica; <
5% blastos
< 5% de blastos; displasia eritróide;
Ausência de bastão de Auer;
Megacariócitos em no normal ou
aumentado com núcleos hipolobulados;
Del 5q isolada

Leucemia
mielomonocítica
crônica 1

>1.000 de monócitos
< 5% de blastos

Displasia em 1 ou mais linhagens
hematopoéticas; <10% de blastos

> 1.000 de monócitos; 5 a 19% de
blastos;
bastão de Auer
Leuco > 13.000; precursores
neutrofílicos >10%; < 20% de blastos
> 1.000 monócitos; < 20% de blastos
Displasia + achados compatíveis com
SMP

Displasia em 1 ou mais linhagens
hematopoéticas; 10 a 19% de blastos;
Bastão de Auer

LMMC 2
LMC atípica (BCR
ABL negativo)
LMMC juvenil
SMD/SMP
inclassificável

Hipercelular; < 20% de blastos
> 1000 monócitos; < 20% de blastos
Displasia + achados compatíveis com
SMP
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WPSS

CLASSIFICAÇÃO
WHO
CARIÓTIPO
HOMEM: Hb ≤ 9,0
G/DL
MULHER: Hb ≤
8,0G/DL

CATEGORIA

0
CRDU; ARSA;
DEL 5
FAVORÁVEL

1

2

3

CRDM

AREB 1

AREB 2

INTERMEDIÁRIO

RUIM

NÃO

SIM

SCORE

SOBREVIDA
MÉDIA

RISCO DE
EVOLUÇÃO

(ANOS)

LMA

>10

<10% EM 15 A

MUITO BAIXO
RISCO

0

BAIXO RISCO

1 (OU SCORE 0 + FIBROSE
DE MO)

RISCO
INTERMÉDIO

2 (OU SCORE 1 + FIBROSE
DE MO)

~4

30-40%EM 5 A

ALTO RISCO

3 – 4 (OU SCORE 2 +
FIBROSE DE MO)

~2

30% EM 3 A

MUITO ALTO
RISCO

5 – 6 (OU SCORE 3 - 4 +
FIBROSE DE MO)

~1

>50% EM 1 A

>5

10-20% EM 5 A

CLASSIFICAÇÃO FAB
SUBTIPO
ANEMIA
REFRATÁRIA (AR)
ANEMIA REFRATÁRIA COM
SIDEROBLASTOS EM ANEL (ARSA)
ANEMIA REFRATÁRIA COM
EXCESSO DE BLASTOS (AREB)
ANEMIA REFRATÁRIA COM EXCESSO
DE BLASTOS EM TRANSFORMAÇÃO
(AREB-T)
LEUCEMIA MIELOMONOCÍTICA
CRÔNICA (LMMC) - (>1000
MONÓCITOS/ml)

% DE BLASTOS NO
SP

% DE BLASTOS NA
MO

<1

<5

<1

<5

<5

5 – 20

>5

21 – 30

<5

5 - 20
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IPSS

0

0,5

1,0

% BLASTOS MO

<5

5 – 10

CARIÓTIPO
CITOPENIA

Bom
0/1

Intermediário
2/3

1,5
11 - 20

2,0
21 30

ruim

CATEGORIA

SCORE

BAIXO RISCO
RISCO INTERMÉDIO
1
RISCO INTERMÉDIO
2
ALTO RISCO

0

SOBREVIDA MÉDIA SEM TRATAMENTO
(ANOS)
5,7

0,5 – 1,0

3,5

1,5 – 2,0

1,1

>= 2,5

0,4

Cariótipos:
Bom – normal; -Y; del 5; del 20
Ruim – complexo (+ de 3 anormalidades); alterações no cromossoma 7
Intermédio – outras alterações
IPSS REVISADO
VARIÁVEL

0

0,5

1

1,5

2

3

CITOGENÉTICA

MUITO
BOM

--

BOM

--

INTERMÉDIO

RUIM

% BLASTO NA
MO

<= 2%

--

>2%
<5%

--

5% -10%

>10%

--

HEMOGLOBINA

>=10g/dl

--

8,0 –
10,0g/dl

<
8,0g/dl

--

--

--

PLAQUETAS

>=100

50 100

< 50

--

--

--

--

NEUTRÓFILO

>=0,8

<0,8

--

--

--

--

--

CATEGORIA

SCORE

MUITO BAIXO RISCO

<=1,5

BAIXO RISCO

1,5 – 3

RISCO INTERMÉDIO

3 - 4,5

ALTO RISCO

4,5 – 6

MUITO ALTO RISCO

>6

4
MUITO
RUIM

Cariótipos:


Muito bom: -Y, del (11q)



Bom: normal, del(5q), del(12p), del(20), dupla alteração incluindo del (5q)
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Intermediário: del(7q), +8, +19, i(17q), outras alterações únicas ou duplas com clones
independentes



Ruim: -7, inv(3)/del(3q), dupla alteração incluindo -7/del(7q), cariótipo complexo com 3
anormalidades



Muito ruim: cariótipo completo com mais de 3 anormalidades
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ALGORITMO PARA CLASSIFICAÇÃO:

Citopenia Refratária com Displasia Multilinhagem com Sideroblastos em Anel
TRATAMENTO:
•

•
•

Pacientes assintomáticos (sem manifestações hemorrágicas ou infecção de repetição), sem
necessidade transfusional, com MO com < 5% de blastos e citogenética de prognóstico bom
ou intermediário – acompanhamento sem necessidade de tratamento específico. Avaliação
trimestral com laboratório completo e exame físico.
Pacientes com neutrófilos < 500 mm3 devem ser avaliados individualmente quanto ao uso do
GCSF, considerando outros fatores de risco, como idade e comorbidades.
Pacientes elegíveis para TMO devem realizar AMO com contagem de blastos e citogenética
a cada 12 meses.
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 PACIENTES SINTOMÁTICOS:

BAIXO RISCO E
RISCO
INTERMEDIÁRIO
1

 EPO < 500 mU/ml e Hb < 10 g/dl:
EPO: dose ideal - 40.000UI a 80.000/semana, por pelo menos 12 semanas.
Em caso de resposta satisfatória pode-se reduzir a dose.
Caso mantenha necessidade transfusional frequente – suspender EPO
Caso saturação de transferrina < 20% - suplementação com Fe oral
Contra – indicação ao uso de EPO (conforme bula): hipersensibilidade a
droga; gravidez; lactação; HAS não controlada.
Advertências: pacientes com risco de trombose, HAS severa, crises
convulsivas devem ser monitorizados com maior frequência, avaliando
risco/benefício e utilização da menor dose com maior resposta.
 EPO < 500mU/ml e não responsivo ao uso isolado de EPO:
A combinação de EPO + GCSF está indicada nos pacientes que recebem
menos de 2 U de CH/mês.
GCSF - 300µg 2 a 3 x/semana, com ajuste de dose conforme a resposta.
Suspender GCSF caso não obtenha resposta em 4 semanas.
 EPO > 500 mU/ml:
Pacientes com menos de 60 anos, MO hipocelular, HLA-Dr15, clone HPN
positivo e cariótipo normal – terapia imunossupressora (TIS) (ver protocolo
de AAS)
Caso não apresente indicação para TIS – azacitidina ou decitabina


Del 5 com ou sem outras anormalidades citogenéticas:
o Lenalidomida 5 -10 mg/dia por 21 dias a cada mês, por
pelo menos 4 ciclos. (tão logo seja liberado pela ANVISA).
Monitorização laboratorial semanal (hemograma e bioquímica ) deve ser
realizada nos 2 primeiros meses.
Aqueles pacientes que desenvolverem neutropenia e/ou trombocitopenia
graus 3 ou 4, devem ter a droga suspensa e reiniciar com doses menores e
ajuste gradual.
Lenalidomida também pode ser utilizada em pacientes sem alterações
citogenéticas, sem indicação ou falha ao uso de EPO e transfusão
dependente, após discussão em sessão clínica.
o Talidomida – dose inicial: 100 mg/dia até dose máxima
tolerada. Utilizar por pelo menos 12 semanas para avaliação
de resposta. Deve ser liberado pela Vigilância Sanitária.
Atentar para neuropatia.
Pacientes de risco baixo-intermédio I que necessitem de tratamento e
que apresentem contra indicação ou falta de resposta a EPO,
imunossupressor ou lenalidomida, com presença de citopenia(s)
grave sintomática, > 5% de blastos e citogenética de mau
prognóstico, podem beneficiar-se com o uso de hipometilante –
decisão após discussão em sessão clínica.


ALTO RISCO E
RISCO
INTERMEDIÁRIO
2



Com doador aparentado – TMO. Os hipometilantes podem ser
utilizados enquanto o paciente aguarda o transplante.
Sem doador (cadastrar REREME se <65 a) ou sem condições para
o transplante - hipometilantes:
o Azacitidina (fr: 100 mg)– 75 mg/m2/dia SC por 7 dias a
cada 28 dias.
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Após o uso de azacitidina, caso não haja recuperação no D28 pode-se
aguardar até 14 dias para reinicio do tratamento; caso contrário ajustar
dose:
Neutrófilos

Plaquetas

Abaixo de 500
Entre 500 e 1500
Acima de 1500

Abaixo de 25.000
Entre 25.000 e 50.000
Acima de 50.000

% dose no ciclo
seguinte
50%
60%
100%

Decitabina (fr amp: 50 mg) - 20 mg/m2/dia, durante 5 dias,
em infusão de 1 hora, EV, a cada 28 dias. (A dose total por
ciclo não deve ultrapassar 100 mg/m2/ciclo)
Recomendado pelo menos 6 ciclos para avaliação de resposta.
Decitabina tem maior efeito mielossupressor.
O tratamento deve ser mantido enquanto o paciente beneficiar-se (ou seja,
ausência de progressão de doença) ou toxicidade intolerável.
Pacientes de risco intermediário II-alto com del 5 isolado ou associado a
outras alterações citogenéticas podem utilizar lenalidomida, após discussão
em sessão clínica e se disponível.
o

A dose de decitabina pode ser atrasada caso:
Complicação associada a mielosupressão grave (avaliação
individual)
• Creatinina sérica > 1,5x o limite superior da normalidade
• TGO > 2,5x e BT > 1,5x o limite superior da normalidade
• Toxicidade não hematológica de graus 3 e 4
A dose será descontinuada caso a recuperação hematológica de um ciclo for
superior a 8 semanas .Nestes casos o paciente deve ser avaliado quanto a
progressão de doença.
 Hiperleucocitária e com esplenomegalia: hidroxiureia – 40
mg/kg/dia ou tioguanina – 2,5 mg/kg/dia
 Azacitidina/ Decitabina – decisão em sessão clínica
•

LMMC

INDICAÇÃO DE TMO:
 Paciente até 55 anos
 Paciente entre 55 e 65 anos (mini alo)
 IPSS intermédio 2 ou alto risco
 IPSS 1 ou baixo risco dependente de transfusão
 Citogenética de alto risco
 Indicado discussão com grupo de TMO
TRATAMENTO DE SUPORTE
 O uso de GCSF está indicado apenas nos casos de neutropenia graus 3 ou 4 com infecção
documentada.
 Tratamento das infecções
 Agentes antifibrinolíticos, em casos de sangramentos refratários a concentrado de plaquetas
e/ou trombocitopenia graus 3 ou 4.
 Quelação de ferro:
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–
–
–

Métodos para monitorização de sobrecarga de ferro:
Ferritina sérica
Índice de saturação de transferrina
Ressonância magnética T2*



•
•

Freqüência da monitorização:
A cada 3 meses naqueles pacientes dependentes de transfusão.
Critérios para quelação:
Ferritina > 1000 ng/ml
Pacientes que necessitam de 2 ou mais unidades de CH / mês ou tenham recebido mais de 20
CH/ano ou transfusão dependente
Risco intermédio I ou baixo, expectativa de vida acima de 1 ano
Risco intermédio II ou alto com boa resposta aos tratamentos instituídos ou que serão
submetidos ao TMO

•
•

•
•
•
•

Avaliação pré quelação:
Avaliação oftálmica e audiometria
Bioquímica e hepatograma
Proteinúria de 24 h
ECG

 Dose:
- Deferasirox – 20mg/kg/dia VO
Dose máxima -40mg/kg/dia
Ajuste de dose quando ferritina alcançar valores abaixo de 1000ng/ml. Não
suspender em pacientes transfusão dependente.

•
•
•
•
•
•

Contra indicação:
Cl de creatinina ≤ 40 ml/h
Creatinina acima 2x o limite superior da normalidade
Gestantes ou nutrizes
Pacientes com hepatite B ou C em atividade
Pacientes com proteinúria moderada e relação proteinúria/creatinúria acima de 0,5 mg/mg
BAV G II ou III ou alargamento do segmento QT ou uso de cardiotônicos

 Após o início da quelação: bioquímica e hepatograma semanais durante as 2 primeiras
semanas; depois 1x/mês.
 Objetivo : manter ferritina abaixo de 1000 ng/ml

LMA PÓS SMD:
< 60 ANOS:

Indução: 7 + 3
Consolidação: 1 ou 2 ciclos HDArac + TMO (qdo possível)

≥ 60 ANOS:
Discutir em sessão

PS 0 – 2: Azacitidina ou Decitabina
PS > 3: Suporte + Hydrea
AraC SC
Azacitidina ou decitabina
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LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA
EXAMES AO DIAGNÓSTICO:
• Hemograma e hematoscopia
• Mielograma
- Imunofenotipagem
- Citogenética
- Biologia molecular
• Biópsia de MO com imunoistoquímica
• FISH – Para detecção de clones não detectados pela citogenética convencional
• Bioquímica: investigação de síndrome de lise tumoral, LDH,prova de função hepática.
• Ecocardiograma
• Tipagem HLA do paciente e irmãos
CLASSIFICAÇÃO WHO 2008
Categoria

LMA com alteração citogenética
recorrente

LMA relacionada a alterações de SMD

Neoplasia mielóide relacionada à terapia
prévia

LMA sem especificação prévia

Tipo
t(8;21); RUNX1-RUNXT1
Inv (16); CBFB-MYH11
t(16;16); CBFB-MYH11
t (15;17); PML-RARA
t (9;11); MLLT3-MLL
t(6;9); DEK-NUP214
inv3; RPN1-EVI1 / t (3,3)
t(1;22);RBM15-MLK1
Alterações morfológicas de SMD ou,
História prévia de SMD/SMP ou,
Cariótipo relacionado a SMD ou,
Anormalidade citogenética não listada
anteriormente
Agente alquilante
Inibidor de topoisomerase
Radioterapia
LMA mínima diferenciação
LMA sem maturação
LMA com maturação
LMA mielomonocitíca
LMA monocitíca
LMA eritróide
LMA mecarioblástica
Leucemia basófilíca
Panmielose com mielofibrose

Sarcoma Granulocítico
Leucemia de células dendríticas
Proliferação mielóide relacionada à
Síndrome de Down

Leucemia aguda de linhagem ambígua

Leucemia aguda indiferenciada
Leucemia aguda com fenotipagem mista
com BCR-ABL1
Leucemia aguda com fenotipagem mista
B/mielóide, não classificável
Leucemia Aguda com fenotipagem mista
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T/mielóide, não classificável

Entidades provisórias

LMA com NPM1 mutado
LMA com CEBPA mutado
Linfoma/leucemia linfoblástico NK

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO
Prognóstico

Citogenética

Biologia Molecular

Favorável

t(8;21)
inv 16; t(16;16)
t(15;17)

NPM1
CEBPA

Intermediário

Desfavorável

Normal
+8
t (9;11)
outras não definidas
Complexo
-5, 5q-7, 7q11q23, não t(9;11)
inv 3
t(6;9)
t(9;22)

t(8;21) ou inv 16 com
mutação do c-kit

FLT3-ITD

INDUÇÃO DE REMISSÃO
Indução: 7+3
Avaliação no D14-21:
- caso blastos < menor que 5%: medula óssea hipocelular: rever em 7 dias
- Caso blastos entre 5-25%: novo ciclo de indução com esquema 5+2
- Caso blastos acima 25%: protocolo de refratariedade/recaída
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TRATAMENTO PÓS-REMISSÃO
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ESQUEMAS DE INDUÇÃO:
PACIENTES CANDIDATOS A TERAPIA DE INDUÇÃO PADRÃO
7+3
- Ara-C 100-200mg/m2/d EV infusão contínua em 24 h D1 – D7
- Idarrubicina 12mg/m2/d EV D1 – D3 ou Daunorrubicina 90mg/m2/d EV D1 – D3
5+ 2
-

Ara-C 100mg/m2/d EV IC 24h D1 – D5
Daunorrubicina 45mg/m2/d EV D1 e D2

Intensificação – HDAC
- Citarabina 3g/m2 a cada12/12h com infusão de 3h D1, D3 e D5 Total:6 doses.
- G-CSF 5mcg/kg/dia, início 24 horas após término e mantido até recuperação medular
Cuidados:
- Colírio dedexametasona 0,1% 1gota em cada olho 6/6h
- Monitorar toxicidade cerebelar: se ataxia, nistagmo - contra indicação definitiva
- Redução da dose para 1g/m2 se acima de 65 anos ou clearence de creatinina abaixo de
50mL/min
Intervalo entre os ciclos
Tão logo haja recuperação hematológica (Neutrófilos acima de 1500 e plaquetas acima de 100.000)
PACIENTES SEM INDICAÇÃO PARA TERAPIA DE INDUÇÃO PADRÃO
• Citarabina 20mg SC 12/12h por 10 dias
• Agentes hipometilantes: Azacitidina 75mg/m² SC por 7 dias, se disponível
• Clofarabina 30mg/m² EV por 5 dias, seguido de 20mg/m² EV por 5 dias por no máximo 6
ciclos (se possível)

ESQUEMAS DE RECAÍDA
FLAG-Ida
- Fludarabina 30mg/m2 D1 – D5. Infundir em 30 minutos.
- Citarabina 2g/m2 EV D1 – D5 por 2 h. Iniciar 4h após o início da Fludarabina.
- Idarrubicina 10mg/m2 D1 – D3
- G – CSF 5mg/Kg/dia D6 até recuperação MO

MEC
-

Mitoxantrona 6mg/m2 EV bolus D1 – D6. Infundir após Ara-C.
Etoposide 80mg/m2/d EV 1h D1 – D6
Citarabina 1g/m2/d EV Infundir em 6h. D1 – D6. Imediatamente após Etoposide.
G – CSF 5mg/Kg/dia D7 até recuperação MO

LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA – PROTOCOLO PARA PACIENTES ENTRE 1860 ANOS (PROTOCOLO AIDA 2000)
Estratificação de risco
- Alto risco – leucometria inicial acima de 10.000
- Baixo risco – leucometria inicial abaixo 10.000
Indução - AIDA
- ATRA 45mg/m2 VO/dia em duas tomadas (aproximar dose para o múltiplo de 10 mais
próximo) até remissão hematológica (ver critérios adiante) ou D45
- Idarrubicina 12mg/m2/dia EV em dias alternados por 4 doses (D2, D4, D6, D8)
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- Se alto risco, iniciar QT junto com o ATRA
Medidas de Suporte durante indução
- Transfusão de plaquetas para manter contagem plaquetária acima de 50.000
- Transfusão de concentrado de hemácias para manter Hb acima de 8,0g/dl
- Transfusão de plasma para manter INR e PTTr abaixo de 1,5
- Transfusão de crioprecipitado para manter fibrinogênio acima de 150 e PDF abaixo 40
- Prednisona 0,5mg/kg/dia para prevenção de síndrome de diferenciação
- Coleta de hemograma, TAP, PTT, fibrinogênio, PDF e D-dímero diariamente até
normalização dos valores e, depois, 2x/semana
- Leucoaférese está contra-indicada pois piora a coagulopatia
Critérios de remissão hematológica após indução
- Reconstituição da celularidade da medula óssea, com promielócitos clonais/neoplásicos
menor que 5% dos mononucleares;
- Neutrófilos acima de 1500;
- Plaquetas acima de 100.000 sem dependência transfusional
Consolidação - 3 ciclos
Baixo risco:
1º Ciclo – Idarrubicina 5mg/m2 EV D1–D4 + ATRA 45mg/m² D1-D15
2º ciclo – Mitoxantrone 10mg/m² EV D1-D5 + ATRA 45mg/m² D1-D15
3º Ciclo – Idarrubicina 12mg/m2 EV D1 + ATRA 45mg/m² D1-D15
Alto risco:
1º ciclo – Idarrubicina 5mg/m² EV D1-D4 + Citarabina 1g/m²D1-D4 + ATRA 45mg/m² D1-D15
2º ciclo – Mitoxantrone 10mg/m² EV D1-D5 + Etoposide 100mg/m² EV D1-D5 + ATRA
45mg/m² D1-D15
3º ciclo – Idarrubicina 12mg/m² EV D1 + Citarabina 150mg/m² SC 8/8h D1-D5 + Tioguanina
70mg/m² VO 8/8h D1-D5
Deve ser realizada profilaxia de recaída em SNC para todos os pacientes de alto risco com
metotrexate 12mg IT + dexametasona 4mg IT antes do início de cada consolidação
TRATAMENTO DE PACIENTES COM MAIS DE 60 ANOS (protocolo AIDA amended ou aAIDA)
Indução:
- ATRA 45mg/m2VO/dia em duas tomadas (aproximar dose para o múltiplo de 10 mais
próximo) até remissão hematológica (ver critérios adiante) ou D45
- Idarrubicina 12mg/m2/dia EV em dias alternados por 4 doses (D2, D4, D6, D8)
Consolidação
- 1 ciclo ATRA 5mg/m²+ Ara-C 1g/m² IV por 4 dias seguidos - D1 a D4
** Pacientes em remissão molecular deverão fazer manutenção com ATRA isoladamente.
Manutenção
- ATRA 45 mg/m2/dia VO D1-D15 VO a cada 3 meses
Manutenção (duraçãode 2 anos)
Critérios para início:
- Pesquisa de DRM na medula óssea (RT-PCR para PML-RARa ) negativa
-

Mercaptopurina 50mg/m2 VO/dia – iniciar 1 mês após a 3ª consolidação
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-

Metotrexate 20mg/m2 VO/semana – iniciar 1 mês após a 3ª consolidação

alternando com
-

-

ATRA 45 mg/m2/dia VO D1-D15 VO a cada 3 meses – iniciar 3 meses após a 3ª
consolidação
Parâmetros para ajuste de doses:
• se leucometria abaixo de 3500 – reduzir dose da mercaptopurina e metotrexate em
50%;
• se leucometria abaixo de 2500 – suspender quimioterápicos e retornar após
normalização.
Nos períodos em que o paciente utilizar o ATRA, ele não tomará a mercaptopurina e o
metotrexate.

Monitoramento
- Pesquisa de DRM em medula óssea/remissão molecular – RT-PCR para PML-RARa ao
término da consolidação
- Repetir o RT-PCR para pesquisa de DRM em medula óssea a cada 3-4 meses nos primeiros 3
anos após o término da consolidação e anualmenteno 4º e no 5º ano após o término da
consolidação.
- Caso RT-PCR positivo após término da consolidação, em qualquer momento da manutenção
e sem manifestação hematológica, repetir exame em 2 a 4 semanas e, caso persista positivo,
iniciar tratamento conforme protocolo de RECAÍDA.
Recaída – PROTOCOLO COM TRIÓXIDO DE ARSÊNICO (ATO)
- Reindução
ATO 0,15mg/kg/dia EV diário até critérios de remissão hematológica. Não exceder 60 doses.
Correção para função renal:
Clearene de Creatinina entre 30-80 mL/min: manter dose
Clearene de Creatinina abaixo de 30mL/min: reduzir dose em 50%
Correção para função hepática:
Child A e B: manter dose
Child C: reduzir dose em 50%


•
•
•
•


Medidas de suporte durante reindução
Manter as mesmas orientações da indução padrão;
Manter potássio acima de 4,0 mEq/L e magnésio acima de 2,0 mEq/L;
Observar evolução das enzimas hepáticas;
ECG semanal - observar o intervalo QT;
Avaliação dos critérios de remissão: coleta de medula óssea para avaliação dos critérios de
remissão a partir do D28 e semanalmente até atingir critérios
Critérios de remissão hematológica:
promielócitos neoplásicos/clonais abaixo de 5% dos mononucleares totais na medula óssea,
leucócitos acima de 3000,
Neutrófilos acima de 1500,
Plaquetas acima 100.000.
Tratamento pós-indução – início 3-4 semanas após término da indução
ATO 0,15mg/kg/dia EV D1-D5
Intervalos de 3-6 semanas entre os ciclos
Máximo previsto: 25 doses / 10 meses (não é necessário completar todas as doses)
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Consolidação – avaliação de DRM na medula óssea/remissão molecular
RT-PCR para PML-RARa ao término dos ciclos pós-indução:
• Se RT-PCR negativo e tempo de recaída acima de 1 ano após primeiro tratamento –
referir para TMO autólogo; se recair após TMO autólogo– TMO alogênico
• Se RT-PCR positivo, ou negativo e tempo de recaída com menos de 1 ano após
primeiro tratamento, ou doença refratária – referir para TMO alogênico
• Independente do RT-PCR, se não elegível para TMO, referir para protocolos de
pesquisa



Intoxicação pelo ATO:
Sintomas: convulsão, fraqueza muscular e confusão mental
Conduta: suspender droga, monitorar ECG e intervalo QT, monitorar eletrólitos e considerar
terapia quelante com dimercaprol 3mg/kg IM 4/4h até resolução dos sintomas agudos.



Efeitos colaterais do ATO
Gerais: náusea, vômito, fadiga, cefaléia, diarréia, edema.
Metabólicos: distúrbios hidroeletrolíticos, hiperglicemia.
Pulmonares: tosse, dispnéia.
Hepáticos: aumento de transaminases.
Hematológicos: pode induzir hiperleucocitose e síndrome de diferenciação – atentar para
tratamento adiante.
Cardiológicos: taquicardia, arritmia, prolongamento do intervalo QT.
Neurológicos: neuropatia periférica (leve a moderada, na maioria das vezes).
Toxicidade durante o tratamento

Intervalo QT maior que 500ms

Síncope, arritmia ou taquicardia
Potássio abaixo de 4,0 mEq/L ou Magnésio
abaixo de 2,0mEq/L
Sinais de sintomas de síndrome de
diferenciação

Outra toxicidade não hematológica grau 3

Outra toxicidade não hematológica grau 4

Ação
Suspender; investigar e corrigir fatores de
risco
Retornar se intervalo QT abaixo de 430ms
para homens e abaixo de 450ms para
mulheres
Suspender; monitorar e corrigir eletrólitos
Retornar se intervalo QT abaixo de 460ms e
sem sinais de arritmia ou síncope
Suspender; corrigir eletrólitos
Retornar se eletrólitos corrigidos e sem sinais
de arritmia
Ver tratamento adiante
Suspender; monitorar toxicidade
Retornar com 50% da dose se toxicidade
resolvida; se não houver recorrência, retornar
para dose plena; descontinuar uso se houver
recorrência
Descontinuar
OU
Suspender; monitorar toxicidade
Retornar com 50% da dose se toxicidade
resolvida; se não houver recorrência, retornar
para dose plena; descontinuar uso se houver
recorrência
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-

Se ATO ainda não disponível
Tempo de recaída maior que 1 ano após primeiro tratamento – repetir protocolo original
Tempo de recaída menor que 1ano após primeiro tratamento - tratamento conforme protocolo
de LMA (7+3) + ATRA na indução

SÍNDROME DE DIFERENCIAÇÃO (20-25% dos pacientes)
Diagnóstico (sem outras causas que justifiquem)
- Febre
- Aumento de peso
- Desconforto respiratório
- Infiltrado pulmonar/SARA
- Derrame pleural ou pericárdico
- Hipotensão
- Insuficiência cardíaca
- Insuficiência renal ou hepática
Tratamento
- Dexametasona 10mg EV 12/12h por no mínimo 3 dias
- Considerar suspensão do ATRA de acordo com gravidade dos sintomas
- Diurético se condições hemodinâmicas estáveis
- Sempre tentar reintroduzir o ATRA caso o mesmo tenha sido suspenso
PSEUDOTUMOR CEREBRAL (HIPERTENSÃO INTRACRANIANA IDIOPÁTICA) (3-17
dias do início do ATRA)
Diagnóstico
- Cefaléia (pode ser agravada por analgesia comum ou com opióides) – intensa, refratária a
analgesia, contínua
- Náusea/vômito
- Papiledema
- Hemorragia retiniana
- Alteração visual/amaurose fugaz
- Oftalmoplegia
- Ausência de processo infeccioso ou lesões expansivas em SNC
Tratamento
- Diurese osmótica
- Punção lombar de alívio
- Dexametasona 4mg IV 6/6h
- Suspensão do ATRA (em casos refratários)
HIPERVITAMINOSE A (25% dos pacientes)
Diagnóstico
- Rash cutâneo associado a ressecamento de pele e mucosas
- Edema periférico
- Náusea/vômito
- Dor óssea
- Cefaléia (ocorre algumas horas após ingestão do ATRA) – mais comum, transitória, leve a
moderada e controlada com analgesia
- Febre e calafrios
- Sintomas respiratórios
- Sangramento dérmico
- Hipertrigliceridemia
Tratamento
- Analgesia comum
A maior parte dos pacientes desenvolve tolerância com a continuidade do tratamento com ATRA
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LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA
EXAMES LABORATORIAIS AO DIAGNÓSTICO
• Hemograma completo
• Bioquímica com funções hepática e renal, eletrólitos, ácido úrico e LDH
• Sorologias: HBV, HCV, HIV 1 E 2, HTLV 1 e 2
• Mielograma
• imunofenotipagem de sangue periférico ou medula óssea
• Cariótipo (preferencial de medula óssea)
• RT PCR para LLA de sangue periférico ou medula óssea
• BMO, se dúvida diagnóstica, com imunohistoquímica
• HLA classes I, II e alta resolução do paciente e irmãos se candidatos ao TMO (na ausência de
irmãos, inscrever no REREME)
• Radiografia de tórax / US abdominal
• Ecocardiograma
• Pacientes com sintomas neurológicos devem ser submetidos a exame de imagem e se possível,
punção lombar para avaliar sangramento e/ou envolvimento do SNC. O liquor deverá ser enviado
para: citologia e citometria de fluxo
CITOGENÉTICA
• Bom prognóstico - hiperdiploidia, e diploidia
• Pior Prognóstico - t(9;22); t(4;11); -7 , +8 e hipodiploidia
FATORES DE PIOR PROGNÓSTICO
• Idade acima de 30 anos
• Leucócitos: na LLA B, acima de 30.000/mm3; na LLA T, leucometria acima de
100.000/mm3
• Morfologia L3 (B maduro)
• Tempo para remissão completa acima de 4 semanas (ausência de remissão completa no
D28)
• Citogenética de prognóstico ruim, principalmente Ph+
• Imunofenótipo: pré T, B ou B com marcadores mielóides, pré-pré-B
TRATAMENTO ADULTO :
1.Medidas gerais:
• anti-helmínticos;
• alopurinol;
• hidratação vigorosa (3 l/m2 )com alcalinização da urina (bicarbonato 4 meq / kg/ dia);
• higiene oral;
• SMT/TMP profilático 800/160 mg duas vezes ao dia, 3x/semana, durante todo o
tratamento até dois meses após o término da manutenção;
• Avaliação pela odontologia.
2.LLA B maduro, L3: protocolo de Linfoma de Burkit

3. LLA Ph positivo :
• Menor de 25 anos : BFM 2002 + Imatinibe
• Entre 25 e 60 anos : Hyper CVAD + Imatinibe
• Maiores de 60 anos :
Prednisona ( Pré fase 7 dias ) : Iniciar com 10mg/m2 até alcançar 40mg/m2
Após pré fase , associar Imatinibe 600 - 800mg / dia
Manter associação até D45 , após , somente Imatinibe.
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4. LLA Ph negativo :
• Até 25 anos: usar protocolo de criança
• Acima de 25 anos : protocolo Hyper CVAD
PROTOCOLO Hyper CVAD (MD Anderson Cancer Center – MDACC)
BLOCOS 1, 3, 5, 7:
COM

IV

300mg/m2/d 12/12h (total 6
doses )

D 1-3

D 1-3 ( Iniciar no D1 , termino
6h após última dose da CPM )
DEXA
IV/VO
40 mg /dia
D 1-4, D11-14
VCR
IV
2 mg /d
D 4,11
DOXORRUBICINA
IV
50 mg/m2/d
D4
G-CSF
IV/SC
10 mcg /kg/dia* em 2 doses
A partir do D 5
(*) Até atingir critério para novo ciclo , ou interrupção prévia caso leucometriaacima de 30.000
MESNA

IV

600 mg/m2 /d infusão contínua

BLOCOS 2, 4, 6 E 8:
IV
MTX

IV

LCV

IV

HD-ARA-C

IV

Metilprednisolona
G-CSF

IV
IV/SC

200 mg/m2 em 2 horas
800 mg/m2 infusão contínua em
24h

D1

15 mg/m2 6/6 h (Total 8 doses )

Iniciar 24 h após o término do
MTX

D1

3g/m2 em 2 horas 12/12h (total
4 doses)
50 mg 12/12 horas
10 mcg /kg/dia *

D 2-3
D 1-3
A partir do D 4

Aumentar dose de Leucovorim para 50mg 6/6h se: dosagem MTX menor de 20micromol após
término da infusão ou maior de 1 micromol 24h após término ou maior de 0,1micromol 48h após
término. Manter até valor alcançar valor acima de 0,1 micromol.
Profilaxia SNC
MTX IT
ARA-C IT

12 mg
100 mg

D 2 de cada ciclo
D 8 de cada ciclo

Número total de punções lombares : De acordo com risco
• Alto risco e risco Intermediário: 8
• Baixo risco : 6
Determinação do risco de Infiltração do SNC :
LDH maior ou igual a 1400, S + G2M ( index proliferação ) maior ou igual 14%
• 1 presente : alto risco
• Todos ausentes : baixo risco
• 1 desconhecido : risco intermediário
Pacientes com infiltração de pares cranianos devem receber RxT ( 24 a 30Gy em 10 a 12
sessões)
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MANUTENÇÃO: POR 2 ANOS – POMP
6-MP
VO
50 mg 3x dia
MTX
VO
20mg/m2
VCR
IV
2 mg
PRED
VO
200 mg

contínuo
semanal
mensal
Por 5 dias, mensal , junto com a VCR.

INTENSIFICAÇÃO :
- HyperCvad ( ciclo ímpar ): nos meses 6 e 18
- Metotrexate 100mg/m2 , IV, D1, semanal, por 4 semanas
- Elspar 20.000UI, IV, D2, semanal, por 4 semanas , nos meses 7 e 11

MEDIDAS DE SUPORTE: Profilaxia antimicrobiana
Ciprofloxacino
500 mg
Fluconazol
200 mg
Aciclovir
200 mg
SMZ-TMP
2 comp

12/12 h
1 x dia
12/12 h
2 x dia - 3x/sem

Critérios para reinício dos blocos:
• Leucócitos acima de 3000
• Plaquetas acima de 60.000
Redução da doses:
Vincristina : reduzir dose para 1mg se Bilirrubina maior do que 2mg.
Doxorrubicina : reduzir em 25% se o nível de bilirrubina estiver entre 2 e 3 mg/100mL e em 50%
entre 3 e 4 mg/100mL.
Metotrexato:reduzir em 25% quando os níveis de creatinina estiverem entre 1,5 a 2mg/100mL e em
50% quando os níveis forem maiores.
AraC : reduzir para 1g/m2 em pacientes com idade acima de 60 anos, se creatinina maior de 2,0 ou se
dosagem de MTX na hora 0 for maior ou igual a 20mol
LLA acima de 60 anos :
LLA PACIENTE ACIMA DE 60 ANOS: CALGB
INDUÇÃO
Ciclofosfamida
EV
800 mg/m2
D1
2
Daunorrubicina
EV
30 mg/m
D 1-3
Vincristina
EV
2 mg
D 1, 8, 15, 22
Prednisona
VO
60 mg/m2/d
D 1-7
L-asparaginase
IM
6000 IU/m2
Dias 5, 8, 11, 15, 18, 22
G-CSF 5 micrograma/kg/dia SC a partir do D4 até neutrófilos alcançar 1000/uL em 2
contagens consecutivas
CURSO IIA: INTENSIFICAÇÃO PRECOCE (4 semanas; repetir 1 vez o mesmo ciclo Curso IIB mais 4 semanas)
Metotrexate
IT
15 mg
D1
Ciclofosfamida
IV
1000 mg/m2
D1
6-mercaptopurina
VO
60 mg/m2/d
D 1-14
Citarabina
SC
75 mg/m2/d
D 1 a 4, 8 a 11
Vincristina
IV
2 mg
D 15, 22
L-asparaginase
IM
6000 IU/m2
D 15, 18, 22, 25
CURSO III: PROFILAXIA SNC E MANUTENÇÃO (12 SEMANAS)
Radiação Craniana
2400 cGy
D 1-12
Metotrexate
IT
15 mg
D 1, 8, 15, 22, 29
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6-mercaptopurina
VO
60 mg/m2/d
D 1 a 70
Metotrexate
VO
20 mg/m2
D 36, 43, 50, 57, 64
CURSO IV: INTENSIFICAÇÃO TARDIA (8 SEMANAS)
Doxorrubicina
IV
30 mg/m2
D 1, 8, 15
Vincristina
IV
2 mg
D 1, 8, 15
2
Dexametasona
VO
10 mg/m /d
D 1-14
Ciclofosfamida
IV
1000 mg/m2
D 29
6-Tioguanina
VO
60 mg/m2/d
D 29 a 42
Citarabina
SC
75 mg/m2/d
D 29 a 32, 36 a 39
CURSO V: MANUTENÇÃO PROLONGADA (ATÉ 24 MESES APÓS O
DIAGNÓSTICO)
Vincristina
IV
2 mg
D 1 a cada 4 semanas
Prednisona
VO
60 mg/m2/d
D 1 a 5 a cada 4 semanas
6-mercaptopurina
VO
20 mg/m2/d
D 1 a 28
Metotrexate
VO
20 mg/m2
D 1, 8, 15, 22

•
•

LLA RECAÍDA (2a Linha) :
Recaída Tardia : usar mesmo protocolo inicial

•

Recaída precoce: com o objetivo de encaminhar ao TMO alogênico aparentado ou não
(REREME)
Protocolo FLAG/IDA (ver LMA)

•

TRANSPLANTE ALOGENEICO:

•

TMO alogênico aparentado recomendado em 1aremissão completa para TODOS os pacientes
adultos com menos de 40 anos independente da categoria de risco.

•

TMO alogênico não aparentado recomendado em 1aremissão completa para pacientes de alto
risco e abaixo de 40anos sem doador aparentado.

•

Segunda remissão : TODOS os pacientes

•

LLA Refratária (Esquema de ciclos alternados de QT - paliativo) :

St Jude ( ALL R 17 - Refratários ou Recaídos ) :
Semana 1 : Ciclofosfamida 300mg/m2IV D1
Etoposide 300mg/m2IV D1
MADIT D1
Semana 2 : Metotrexate 40mg/m2IV D1
Mercaptopurina 75mg/m2 VO D1 a D7
Semana 3 : Citarabina 300mg/m2IV D1
Teniposide 150mg /m2IV D1
Semana 4 : Vimblastina 6mg/m2 (Max 10mg) IV D1
Dexametasona 12mg/m2VO D1 a D5
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Ajuste de doses:
• Leucócitos maior ou igual a 1000 e neutrófilo maior ou igual 500 = dose plena
• Leucócitos menor de 1000 ou neutrófilos entre 300 – 500 = reduzir dose em 50%
• Neutrófilo abaixo de 300 = suspender quimioterapia
• Dexametasona deve ser administrada independente dos valores de neutrófilos.
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LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA E LNH LINFOBLÁSTICO
(CRIANÇA)
Protocolo baseado no Protocolo BFM 2002 ( versão sem a aplicação de doença residual mínima para
estratificação de grupo de risco).
EXAMES DIAGNÓSTICOS:
Hemograma completo
Aspirado de medula óssea para citologia, imunofenotipagem , estudo citogenético e biologia
molecular.
Punção lombar ao diagnóstico ( citologia e bioquímica)
HLA do paciente e dos irmãos (no grupo de alto risco ).
ALGORÍTMO DO TRATAMENTO
Idade 1 – 5 anos e
AO DIAGNÓSTICO

MO D15
MO D33

Leuco abaixo de 20
mil/mm3 e
Blastos D8 menor
1.000/mm3
M1 / M2
↓
M1
↓

M3
M2 / M3

Idade abaixo de 1 ou
acima de 6 anos
Leuco maior ou igual
a 20 mil/mm3 e
Blastos D8 menor
1.000/mm3
M1 / M2
↓
M1
↓

t(9;22) ou t(4;11)

Blastos D8 maior que
1.000/mm3

M3
M2 / M3

GRUPO DE RISCO
SR
IR
HR
M1 abaixo de 5% de blastos M2 entre 5% e 25% de blastos M3 acima de 25% de blastos

Caso disponível realização de Doença Residual Mínima para classificação de risco:
Avaliação no D15 :
• Grupo Baixo risco :
1. Menos de 0,1% : permanece como baixo risco
2. Entre 0,1% e 10% : risco intermediário
3. Acima de 10% : alto risco
• Grupo Intermediário :
1. Acima de 10% : alto risco

Não há descalonamento nos grupos !
Redução de doses:
Em crianças menores que 1 anos ou abaixo de 10kg.
Até 6 meses
2/3 da dose em SC
7-12 meses
3/4 da dose em SC
Maior ou igual a1 ano
1/1 da dose em SC
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FASES DO PROTOCOLO:
PROTOCOLO I : todos os grupos de risco
Fase 1
PRD
VO 60 mg/m2 divididos em 3
doses
VCR
IV 1,5 mg/m2
(dose máx.: 2mg)
DNR
IV 30 mg/m2
L-ASP IM 5000 UI / m2
MTX

IT

*

D1- 28. a partir de D29, reduzir 50% da dose, a cada 3
dias
D8, 15, 22, 29
D8, 15, 22, 29
D12 , D15 , D18 , D21, D24, D27, D30 , D33 (total 8
doses )
D 1, D18,D12, D27 e D33 ( caso SNC positivo ao
diagnóstico)

*MTX IT
abaixo de 1 ano - 6 mg
entre 1 e 2 anos - 8 mg
entre 2 e 3 anos - 10 mg
acima de 3 anos - 12 mg
Critérios para início da Fase 2 :
• Bom estado geral
• Ausência de infecção severa
• Creatinina normal para idade
• Leucócitos maior ou igual a 2000
• Neutrófilos maior ou igual a 500
• Plaquetas maior ou igual a 50.000
Critérios para início dos Blocos de Ara C :
• Leucócitos maior ou igual a 500
• Plaquetas maior ou igual a 30.000
Caso seja necessário suspensão dos blocos , suspender também a mercaptopurina, com compensação
de dose posterior (dose cumulativa 1680mg/m2 = 28d 60mg/m2 )

CPM infusão em 1hora
Ara C
Mercaptopurina
MTX

FASE 2
1000mg/m2
75 mg/m2
60mg/m2
Dose pela idade (ver
acima)

D 36 e 64
D 38-41,45-48, 52-55,59-62
D 36-63
D 38 e 52

Critérios para CPM do D64 :
• Leucócitos maior ou igual a 1000
• Neutrófilos maior ou igual a 300
• Plaquetas maior ou igual a 50.000
• Creatinina normal para idade
Durante a CPM: diurese e profilaxia da cistite:
• Líquidos (3.000 ml/m2 ), nas 1as 24 h
• Furosemida (0,5 mg/Kg IV - Max : 20mg ), se balanço hídrico maior 400ml/m2 em 12h .
• MESNA (400 mg/m2), 0h ,4h e 8 h após a Infusão.

Teste Pré Elspar :
10 a 50U de L-ASP ou 0,2U/kg, infusão em 15min . Observar por 30min a ocorrência de reação.
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PROTOCOLO M ( Grupos Standard e médio risco): Início 2 semanas após término do Protocolo 1
Critérios para inicio do Protocolo M :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BMO : remissão morfológica
Bom estado geral
Ausência de infecções graves
Creatinina normal para idade
Ausência de obstrução urinária
TGO / TGP até 5x normal
Bilirrubina Total até 3x normal
Leucócito maior ou igual a 1500
Neutrófilo maior ou igual a 500
Plaquetas maior ou igual a 50.000
25 mg/m2
2g/m2 * em 24
horas: 200mg /m2
em 30min e
1800mg/m2 em
23.30h )

Mercaptopurina

VO

HD-MTX

IV

LCV

IV

15mg/m2 **

MTX (1h após inicio
do MTX)

IT

Dose pela idade
(ver tabela)

D 1- 56

D 8,22,36,50

42h,48h e 54h horas após início do
MTX

* na LLA –T usar 5g/m2 caso seja possível a determinação do nível sérico de MTX .
** dose com evolução normal do nível de MTX.

Determinação do nível sérico do MTX:
HORA APÓS INÍCIO DA INFUSÃO

NÍVEL SÉRICO ESPERADO
(ΜMOL/L)

Dosagem de
Leucovorim IV :
mg/m2

Hora 24
Hora 36
Hora 42
Hora 48

Menor 150.0
Menor 3.0
Menor 1.0
Menor 0.4

15
15

Dosagem do Metotrexate 42h ou Tardio acima de 5 mmol/l:
Leucovorim ( mg ) = concentração MTX plasma ( mol /l ) x Peso ( Kg ) , 6/6h
Leucovorin deve ser mantido até dosagem do MTX = 0,25
Se dose do Leucovorim for maior que 20mg/Kg , realizar infusão em 1h para evitar bradicardia
induzida pela hipocalcemia .
ANTES DE INICIAR MTX:
• Hidratação e alcalinização: 3-5 L /m2 SG 5% com bicarbonato de sódio = 40 mEq/L de soro
• pH URINÁRIO antes, durante e pelo menos 72h após o término da infusão de MTX.
• Caso ph abaixo de 7,5:SG 5% 100 ml + 20 mEq de NAHCO3 em 1 hora.
• Suspender uso do SMT/TMP
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GRUPO DE ALTO RISCO: 3 blocos de tratamento que se repetem seqüencialmente num total de 6
Blocos .
Critérios para início dos blocos HR :
• Bom estado Geral
• Ausência de infecções graves
• Mucosas íntegras
• Trato urinário sem obstrução
• Creatinina normal para idade
• TGO/TGP até 5x normal
• Bilirrubina até 3x normal
• PTT até 1,6 x controle normal
• Fibrinogênio até 0,75x limite normalidade
• Antitrombina III até 0,75 x limite normalidade
• Neutrófilos maior ou igual a 200
• Plaquetas maior ou igual a 50.000
• Sat O2 maior ou igual a 94%
HD AraC : Iniciar colírio de dexametasona no D5 , 8/8h e manter por 3 dias
Teste Pré Elspar :
10 a 50U de L-ASP ou 0,2U/kg , infusão em 15min . Observar por 30min a ocorrência de reação.
Bloco HR 1’ ( ALTO RISCO ) :
DEXA
VO/IV
VCR

IV

HD-MTX

IV

LCV

IV

HDARA-C

IV

CPM*

IV

L-ASP

IV

20mg/m2
1,5mg/m2 (dose
máx: 2mg)
5g/m2 em 24
horas
15 mg/m2
2g/m2 12/12h ,
em 3h
200 mg/m2
12/12h , em 1h
(total de 5 doses)
25.000 UI /m2

MTX/ARA-C/DEXA

IT

Dose pela idade

GCSF

SC

5mcg/ Kg/ dia

D1-5
D1 E D6
D1
Horas 42, 48 e 54
D5
D2-4
D6, D11 ( 12h após VCR )
D1
Iniciar no D11 e
manter até neutrófilos
acima de 5000

*Com Mesna 70mg/m2 nas horas 0,4 e 8 da CPM
IDADE
MTX mg/m2
ARA-C mg/m2
Menor de 1 ano
6
16
Entre 1-2 anos
8
20
Entre 2-3 anos
10
26
Acima de 3 anos
12
30
MTX/LCV: ver observações/ medidas de suporte do Protocolo M

DEXA mg/m2
1
1
2
2
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Bloco HR 2’(ALTO RISCO):
DEXA
VCR
HD-MTX
LCV
DNR

VO/IV
IV
IV
IV
IV

20 mg/m2
1,5mg/m2
5g/m2 em 24 horas
15 mg/m2
30 mg/m2 em 1 hora

IFOSFAMIDA

IV

800 mg/m2 12/12h , em 1h

Mesna

IV

300 mg/m2

L-ASP

IV

25000/m2

*MTX/ARA-C/DEXA

IT

Dose pela idade

GCSF

SC

5mcg/Kg/dia

D1-5
D1 e D6
D1
Horas 42, 48 e 54
D5
D2-4 ( total de 5 doses)
– Iniciar 7h após término
do MTX
4h e 8 h após a
ifosfamida
D6, D11 ( 12h após
VCR )
D1 , D5
Iniciar no D11 e manter
até neutrófilos acima de
5000

MTX/LCV: ver observações/ medidas de suporte do Protocolo M
*Somente em pacientes com infiltração de SNC
Obs.: vindesina (VDS) 3 mg/m2 (máx. 5mg) preconizada no Protocolo original, foi substituída por
VCR por não estar, a primeira, disponível no Brasil.
Bloco HR 3’(ALTO RISCO):
DEXA
VO/IV
HD-ARA-C
IV
VP 16

IV

L-ASP
MTX/ARA-C/DEXA

IV
IT

GCSF

SC

20mg/m2
D1-5
2
2g/m
12/12h
D1 -2
100 mg/m2 infusão 1 hora 12/12 h (total de 5
D3-5
doses
2
25.000UI /m
D6, D11
Dose pela idade
D5
Iniciar no D11 e
5mcg/Kg/dia
manter até neutrófilos
acima de 5000

Obs.: Pacientes portadores de LLA-T, em 1a remissão, com reação alérgica à L-ASP, está indicada a
ERWINASE (se disponível), na mesma dose da L-ASP.
Critérios para início da Fase 1 do Protocolo II :
• Remissão completa
• Bom estado Geral
• Ausência de infecção grave
• Leucócitos maior ou igual a 2500
• Neutrófilos maior ou igual a 1000
• Plaquetas maior ou igual a 100.000
Critérios para início da Fase2 do Protocolo II :
• Bom estado geral
• Ausência de infecção grave
• Leucócitos maior ou igual a 2000
• Neutrófilos maior ou igual a 500
• Plaquetas maior ou igual a 50.000
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Critérios para início dos Blocos de Arac :
• Leucócitos maior ou igual a 500
• Plaquetas maior ou igual a 30.000
Caso necessária interrupção dos blocos, interromper também a Tioguanina, com compensação de
dose posterior.
Teste Pré Elspar :
10 a 50U de L-ASP ou 0,2U/kg, infusão em 15min . Observar por 30min a ocorrência de reação.
PROTOCOLO II (todos os grupos de RISCO):
FASE 1
10 mg/m2/dia em 3doses
1,5 mg/m2
30 mg/m2
10.000 UI /m2
dose pela idade
FASE 2
IV infusão de 1
CPM + Mesna
1.000 mg/m2
hora
ARA-C
IV
75 mg/m2
TG 60
IV
60 mg/m2
MTX
IT
dose pela idade
Mesna: 400mg/m2 , nas horas 0, 4 e 8 da CPM.
DEXA
VCR
DOX
L-ASP
MTX

VO
IV
IV
IV/IM
IT

D1 – 21 ( com redução gradual)
D8, D15, D22, D29
D8, D15, D22, D29
D8, D11, D15, D18
D1 e D 18 ( se SNC infiltrado)
D36
D38-41, D45-48
D36 a D49
D 38 e 45

RADIOTERAPIA PROFILÁTICA DO SNC: Pacientes com alto risco
Idade
Dosagem
Abaixo 1 ano
Nenhuma irradiação
Maior ou igual 1
12 Gy
ano
RADIOTERAPIA CURATIVA do SNC: Paciente com infiltração do SNC
IDADE
DOSAGEM
Abaixo 1 anos
Nenhuma irradiação
Entre 1 ano e 2 anos
12 Gy
Maior ou igual a 2
18 Gy
anos
Definição de infiltração no SNC :
• Massa
• Envolvimento de pares cranianos
• Envolvimento retiniano
• Punção Lombar com contagem de células acima de 5 sendo a maioria blastos.
Critérios para início da manutenção :
• Bom estado geral
• Ausência de infecção grave
• Leucócitos maior ou igual a 1000
• Neutrófilos maior ou igual a 200
• Plaquetas maior ou igual a 50.000
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ESQUEMA DE MANUTENÇÃO: até a duração TOTAL do tratamento de 24 meses.
MP
VO
50 mg/m2/dia
MTX
VO
20 mg/m2/1 vez na semana
Semana 4 , 8 , 12 e 16 ( Total de 4 doses ajustadas pela idade MTX
IT
SOMENTE EM PACIENTES DE BAIXO RISCO )
AJUSTE DE DOSES NA MANUTENÇÃO (Manter leucometria entre 2000- 30000/mm3 e linfócitos
acima de 500/mm3)
Leucometria /mm3
Abaixo de 1000
1000-2000
2000-3000
Acima de 3000
Linfócitos abaixo de
300

% da dose de MP/MTX
0
50
100
Até 150
50

PROFILAXIA COM SMZ / TMP VO 12/12 h 3 vezes por semana, até 2 meses após o término da
manutenção
INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DA TERAPÊUTICA DE MANUTENÇÃO:
- Infecções graves
-Toxicidade hepática : TGO/TGP 5x normal ou bilirrubina total 3x normal
- Diarréia crônica
- Alterações radiológicas (pneumonite pelo MTX )
CRITÉRIOS DE RESPOSTA:
O paciente é considerado em remissão quando a contagem de neutrófilos for maior que 1.500/ mm3,
plaquetas acima de 150.000/mm3, MO normal e exame físico normal.
TRATAMENTO DE RECAÍDAS E REFRATARIEDADE:
Tardia : Mesmo protocolo
Encaminhar para transplante de células tronco
Recaída precoce: discutir o caso em sessão do serviço
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LMA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
⁃
⁃

Até 16 anos  Protocolo infantil  BFM 2004
Após 17 anos  Protocolo de Adulto  7+3

Protocolo baseado no BFM 2004
Os pacientes serão divididos em 2 grupos de risco:
RISCO STANDARD
M3
LMA em Sdr de Down
M1 / M2 com bastões de Auer
M4 eosinofílica
LMA com t(8; 21) /
Inv (16)

ALTO RISCO

MO no D 15 com > 5% de
blastos

M0
M1/ M2 sem bastões de Auer
M4
M5
M6
M7

AML-BFM 2004
(Special, modified version without randomisations for the Hospital Nino Jesus, Madrid, Spain)
Induction 1

Consolidierung

Induction 2

AI1

SR

Intensification

haM1

12 Gy vs.
18 Gy1

R

HAE

AIE1
HR

HAM

AI

haM

Maintenance Therapy 1 Year
Cytarabine IT 1,2

HAE
SCT from HLA-identical
siblings

BMP
Day 1
MRD
Docum.
1
2
3

15
MRD

21-28
MRD
Docum.

42-56
MRD

88
MRD

~112
MRDa

Docum.

Docum.

Consider special rules for children with AML and Down’s syndrome/AML FAB M3!
1x /week for 4 weeks at the beginning of Maintenance Therapy
only for children of the high-risk group

A:
I:
E:
HA:
M:

ARA-C; cytarabine
idarubicin
etoposide-phosphate
high-dose cytarabine
mitoxantrone

HAE:
R:
SR:
HR:
MRD:
BMP:
Docum.:

~140
MRDa
Docum.
a

Docum.

in patients with molecular marker

high-dose cytarabine/ etoposide-phosphate
randomisation
standard-risk group
high-risk group
minimal residual disease
bone marrow puncture
obligatory documentation of the respective therapy course

AML-BFM 2004

INDICAÇÃO DE TRANSPLANTE DE CÉLULAS TRONCO:
1. doadores aparentados para todos os doentes de alto risco em 1a remissão
2. doadores não aparentados para pacientes de alto risco com aplasia prolongada (mais de 4
semanas após HAM) sem sinais de regeneração medular.
Doses em lactentes:
Em lactentes (< 12 meses ou < 10 kg), as doses são calculadas por peso (kg) e não por superfície
corporal (exceção do HD-ARA-C; vide tabela própria). As doses em m2 são divididas por 30 para se
obter as doses em kg .
FASE CITOREDUTORA:
Pacientes com leucometria inicial > 50.000/mm3 ou grandes visceromegalias receberão um prétratamento citoredutor:
TG
VO
40 mg/m2/d
ARA-C
IV/SC
40 mg/m2/d
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Se não houver redução apreciável da leucometria no D3, iniciar a indução.A fase citoredutora não
deve exceder 7 dias.
1. INDUÇÃO
IV
100mg/m2/dia
D1-2 Infusão contínua em 48 h
ARA-C
IV
100mg/m2/dose 12/12 h
D 3-8
ARA-C
12 mg/m2 em 4 horas
D 3, 5,7
IDARUBICINA IV
IV
150 mg/m2 em 1 hora
D 6, 7,8
VP 16
IT
Dose pela idade
D1 e 8
ARA-C
ARA-C IT
IDADE
< 1 ano
Entre 1-2 anos
Entre 2-3 anos
> = 3 anos

DOSE
20 mg
26 mg
34 mg
40 mg

Observações:
VP 6 horas antes do ara-c
Idarrubicina antes do ara-c.
Medula óssea no D15 da indução.
Blasto no D15
<5%
>5%

Continuação da QT
Aprox. no D 28 se afebril e em boas condições gerais
No D16 se não houver febre nem infecção severa.

2. 2A INDUÇÃO:
HAM
SO NO GRUPO ALTO RISCO
Pacientes com boa resposta no D15 devem ter contagem de leucócitos > 1000/mm3 antes do início do
Bloco e boas condições gerais.
Pacientes com blastos no D15 recebem o bloco apesar da contagem de leucócitos, se a condição do
paciente permitir.
MO NO D1
HD ARA-C
MITOX.
ARA-C

IV
IV
IT

3g/m2 em 3 h 12/12 h
10 mg/m2 em 30 min.
DOSE PELA IDADE

Redução da dose do ara-c pela idade:
Idade em meses
> 24
20-24
17-19
14-16
11-13
10-8
6-7
4-5
<3

D 1-3 (total de 6 doses)
D 3,4
D1
% da dose
100
90
80
70
60
50
40
30
20

Tratamento de suporte: Colírio lubrificante 2 gts/AO cada 4-6 horas, iniciando 6 horas antes do ara-c
e terminando 12 h após a última dose.
Manter um intervalo de no mínimo 2 horas entre a 1ª dose de ara-c e o ara-c IT
3. CONSOLIDAÇÃO (2 PARTES):
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CONSOLIDAÇÃO Parte I:
AI
- Inicia 4 semanas após a indução/HAM, respectivamente (pelo grupo de risco).
- Boas condições gerais
- Ausência de infecção
- PMN > 1000/mm3 e plaquetas > 80.000/mm3
- MO no D1
IV
500 mg/m2 em infusão contínua
D 1-4
ARA-C
2
IV
7 mg/m em 60 min.
D 3, 5
IDA
IT
DOSE PELA IDADE
D1, 6
ARA-C
CONSOLIDAÇÃO Parte II:
haM
- Inicia 4 semanas após AI
- Boas condições gerais
- Ausência de infecção
- PMN > 1000/mm3 e plaquetas > 80.000/mm3
IV
1g/m2 em 3 h 12/12 h
HD ARA-C
IV
10 mg/m2 em 30 min.
MITOX.
IT
DOSE PELA IDADE
ARA-C
Observar as precauções em relação ao uso do ara-c.

D 1-3 (total de 6 doses)
D 3,4
D1, 6

4. FASE DE INTENSIFICAÇÃO:
HAE (para todos os pacientes sem previsão de SCT).
- Inicia 2-4 semanas após haM
- Boas condições gerais
- Ausência de infecção
- PMN > 1000/mm3 e plaquetas > 80.000/mm3
- MO no D1
IV
3g/m2 em 3 h 12/12 h
HD ARA-C
IV
125 mg/m2 em 60 min.
VP16
IT
DOSE PELA IDADE
ARA-C
VP 6 horas antes do ara-c
Observar as precauções em relação ao uso do ARA-C.

D 1-3 (total de 6 doses)
D 2-5
D1

4. MANUTENÇÃO: duração de 1 ano.
Inicia 4 semanas após o final da intensificação, em paralelo com a radioterapia, dede que as condições
geral-hematológicas permitam.
ARA-C
TG
ARA-C

TG

SC
VO
IT

40 mg/m2
40 mg/m2
Pela idade
Leucometria mm3
> 3000
> 2000
>1000-2000
< 1000

D1-4 cada 4 semanas
diariamente
D1, 8,15 e, 22
% da dose
150
100
50
0

ARA-C: leucometria > 2000/mm3 e plaquetas > 80.000/mm3; caso não preencha os critérios, adiar em
1 semana.
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TRATAMENTO DO SNC:
Idade
15 m -24 m
2-3 anos
> 3 anos

Dose profilática
12 Gy
12 Gy
12 Gy

Dose terapêutica
15 Gy
18 Gy
18 Gy

LMA EM CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN:
Pacientes com Sdr. de Down serão tratados como pacientes de protocolo, mas com as seguintes
alterações:
1. Redução da dose de ara-c como para crianças menores de 2 anos
2. Durante a indução (AIE), redução da dose de Idarrubicina: 8 mg/m2.
3. Não receberão o Bloco HAM
4. Redução da dose de IDA no Bloco AI (5 mg/m2) e do MITOX no Bloco haM (7 mg/m2).
5. tratamento do SNC restrito a 7 doses de ARA-C IT.
LMA M3
Pacientes com M3 são tratados no risco standard, independente no número de blastos no D15 da
indução. A quimioterapia continuará seguindo as condições clínicas do paciente.
Pacientes que continuarem com marcador molecular positivo após o bloco HAE receberão ATRA até
a negativação e, após, o bloco HAM.
RECOMENDAÇÃO PARA O ATRA:
ATRA é iniciado logo após a confirmação do diagnóstico:
ATRA

VO

25 mg/m2/dia em 2 doses com as refeições.

Manter por 3 dias antes de iniciar a QT
A droga será administrada de forma intermitente por 14 dias com 7 dias de repouso terapêutico.
Geralmente a RC é alcançada após o 3º ciclo de ATRA.
Após isto, o ATRA será administrado novamente:
1. no inicio do ciclo HAE, por 14 dias.
2. três meses após o início da manutenção, cada 3 meses por 14 dias.
Início da QT:
Leucometria < 5000/mm3
Leucometria inicial > 5000/mm3
Leucometria inicial > 10.000/mm3

Após o 3o dia de ATRA
Após o 1o dia de ATRA
ATRA e QT simultaneamente

SÍNDROME DO ATRA:
Febre, infiltrado pulmonar, derrame pleural/pericárdico, insuficiência renal.
Geralmente ocorre após 2- 10 dias de tratamento. Reversível com interrupção do ATRA e
dexametasona.
Não é indicação para suspensão definitiva do ATRA.
Dexametasona 0,5-2 mg/kg.
TRATAMENTO DAS RECAÍDAS
Sugerido Esquema FLAG (fludarabina, ara-c e G-CSF) como indução, seguido de segunda indução
com FLAG e consolidação com o mesmo ciclo ou SCT alogênico.
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LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA
EXAMES LABORATORIAIS AO DIAGNÓSTICO:
Sangue periférico:
- hemograma (com leucometria específica + contagem de plaquetas)
- bioquímica, ácido úrico, função renal
- fosfatase alcalina de neutrófilos
- estudo de HLA do paciente e irmãos consangüíneos
- RT-PCR qualitativo para bcr-abl
Medula Óssea:
- citologia
- citogenética convencional ( 3- 5 ml de medula )
- FISH em caso de citogenética sem mitose
Obs.: Interromper hidroxiureia pelo menos 5 dias antes da coleta para citogenética
CRITÉRIOS PROGNÓSTICOS:
SOKAL (calculadora on line : www.roc.se/sokal.asp)
EUTOS (7 x Basófilos + 4 x tamanho do baço) Se > 87  alto risco; se < ou = 87  baixo risco
CONFIRMAÇÃO DIAGNÓSTICA:
- Presença de cromossoma Philadelphia (Cr Ph) t(9;22)(q34;q11) ou presença de BCR-ABL
DEFINIÇÃO DE FASES: ( Critério WHO )
Fase Crônica

Fase Acelerada

<10% de blastos SP ou MO

10 a 19% blastos

<20% de basófilos
Evolução clonal ao
diagnóstico
Plaq >1000000/mm3 antes
do tratamento

>20% basófilos

Crise Blástica
> 20% de blastos no SP ou
MO
Doença Extramedular

Plaq>1000000 apesar do tratamento
Plaq<100000 (não pelo tratamento)
Esplenomegalia e leucocitose
progressivas
Anormalidade cromossomial
adicional

TRATAMENTO:
Após confirmação diagnóstica solicitar liberação de imatinibe
Citorredução até disponibilidade do Imatinibe:
- hidroxiureia 15 a 40mg/kg/dia em 2 a 3 tomadas VO
- alopurinol 300 -600 mg/dia (crianças 10mg/kg/dia)
- hidratação oral
- controle hematológico e bioquímico
Pacientes hiperleucocitários avaliar internação:
- aracythin 100mg/m2 EV infusão contínua 24h
- hidratação venosa
- leucaférese em casos de sinais de leucostase
Imatinibe: iniciar após comprovação diagnóstica por citogenética ou PCR
- fase crônica 400mg/dia 1x/dia VO (após alimentação com copo cheio de água)
fase acelerada ou crise blástica 600mg/dia VO (1 comprimido de 400mg e 2 comprimidos de 100mg)
Crianças 400mg a partir de SC>1 m2
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CRITÉRIOS DE RESPOSTA:
Resposta Hematológica
(RH)

Resposta Citogenética (RC)

Plaquetas:
<450 × 109/L

Completa
(RCC)

Ph=0%

Parcial
(RCP)

Ph=1 a 35%

Menor

Ph=36%-65%

Mínima

Ph=66%-95%

Nenhuma

Ph= >95%
parcial +
complete

Leucócitos:
<10 x 109/L
Completa
(RHC)

sem
granulócitos
imaturos
<5% basófilos
Baço
impalpável

Maior

Resposta Molecular
(RM)
Completa
(RMC)

Maior
(RMM)

RM 4.0 = < 0,01 %
RM 4.5 = <
0,0032%
RM 5.0 = < 0,001%

< 0,1%

ACOMPANHAMENTO:
- Hemograma com leucometria específica a cada 15 dias até controle hematológico e depois a
cada 3 meses
- Hepatograma pelo menos a cada 3 meses
- Estudo citogenético ao diagnóstico, aos 3 meses, 6 meses e então a cada 6 meses até RCC.
Quando houver RCC, o paciente poderá ser acompanhado apenas por RQPCR. Se perda da
RMM confirmada fazer novo cariótipo para avaliar aparecimento de alteração cromossomial
adicional
- Molecular por PCR quantitativo RQPCR a cada 3 meses. Se houver aumento no RQPCR, repetir
o exame com menos de 3 meses para confirmação.
- Mutação: sempre que houver falha ao Imatinibe e antes da troca para TKI de 2ª Geração
OBJETIVOS DO TRATAMENTO:
3 meses
RCP
ÓTIMA

ALERTA

(Ph<35%) e/ou
RQPCR< 10%

Ph 36 a 95% e/ou
RQPCR>10%

<RHC e/ou
FALHA

Sem RC (Ph>95%)

6 meses

12 meses

RCC (Ph 0%)

RMM

e/ou

(RQPCR<0,1%)

RQPCR<1%
Ph 1 a 35%
e/ou

RQPCR 0,1 a 1%

RQPCR 1 a 10%

< RCP (Ph>35%)
e/ou
RQPCR>10%

< RCC (Ph>0%)
e/ou
RQPCR>1%

Em relação aos TKI 2ª Geração:
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Precauções
(Ao diagnóstico:
Resistência
hematológica ao IM;
ACA;mutações)

Ótima

Subótima

Falha

3 meses

RCP (1 a
35%)

RCmenor
(36 a 65%)

Nenhuma RC (>95%)

RCmínima (66 a 95%)

6 meses

RCC (0%)

RCP (1 a 35%)

RCmínima (66 a 95%)

RCmenor (36 a 65%)

12 meses

RMM
(<0,1%)

<RMM (>0,1%)

<RCP (>35%) Mutações
novas

ORIENTAÇÕES PARA O TRATAMENTO:
FASE DA
FASE DO TRATAMENTO
DOENÇA
Primeira Linha

Crônica

Segunda Linha
Intolerância ao Imatinibe
Falha ao Imatinibe
Terceira Linha
Falência ao TKI 2ª Geração

Acelerada
Crise
Blástica

Primeira Linha
Segunda Linha

RECOMENDAÇÃO
Imatinibe 400mg
TKI de 2ª Geração (Nilotinibe ou
Dasatinibe)
TKI de 2ª Geração (Nilotinibe ou
Dasatinibe) e TMO se T315I
Trocar para o outro TKI de 2ª Geração e
avaliar TMO
Imatinibe 600mg
TKI 2ª Geração (Acelerada=Dasatinibe
ou Nilotinibe / Crise
Blástica=Dasatinibe). Avaliar TMO

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA:
Indutor de CYP4503A4
(diminui ação dos TKIs)
Carbamazepina
Dexametasona
Erva de São João
Fenobarbital
Fenitoína
Rifampicina

Inibidor de CYP4503A4
(aumenta ação dos TKIs)
Claritromicina
Eritromicina
Grape fruit
Itraconazol
Cetoconazol
Indinavir
Saquinavir
Nelfinavir

TKI altera ação
destes medicamentos
Aumenta concentração de
Ciclosporina
Aumenta concentração da
Sinvastatina
Aumenta concentração do
Warfarin

Obs.: Evitar o uso de Omeprazol ou Ranitidina. Se for muito necessário, fazer antiácido, porém não
administrar junto com o TKI (intervalo de 2 horas antes e depois).
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MANEJO DOS EFEITOS ADVERSOS DO IMATINIBE:

Toxicidade
Hematológic
a

Toxicidade
Não
Hematológic
a
Intolerância
ao
medicament
o
Retenção de
Líquidos

Neutropenia graus III e IV (< 1.000)  suspender até Neutr > 1500 
Retornar com 400 mg. Se recorrência Neutr <1.000  suspender até Neutr >
1500  Retornar com dose de 300mg. Tentar retornar a dose de 400mg logo
que possível.
Usar G-CSF para evitar a suspensão do imatinibe
Trombocitopenia graus III e IV (< 50.000)  suspender até Plaq > 75.000
 Retornar com 400 mg.
Se recorrência Plaq < 50.000  suspender até Plaq > 75.000
 Retornar com dose de 300mg.
Tentar retornar a dose de 400mg logo que possível
Grau III  Se persistir apesar de condutas conservadoras, tratar como grau
IV
Grau IV  Suspender o Imatinibe e retornar na mesma dose quando grau I.
Se recorrer ou se demorar mais de 28 dias para retornar a grau I
Retornar com dose de 300mg. Avaliar TKI de 2ª Geração.
Náuseas - Sintomáticos, beber com copo de água, tomar após uma refeição
leve
Rash Cutâneo - Se leve, avaliar anti-histamínico e corticóide. Não
interromper o Imatinibe. Se grave, suspender o Imatinibe, tratar como reação
alérgica
Diarréia – Antiespasmódicos
Diminuir o volume de líquidos ingeridos
Uso de Diuréticos: Hidroclorotiazida, Furosemida

USO DO NILOTINIBE
Indicação  Pacientes com LMC em fase crônica ou acelerada, intolerantes ou resistentes ao
Imatinibe
Posologia  400mg (2 cápsulas de 200 mg) de 12/12 horas. Deve ficar sem ingerir alimentos por
pelo menos 2 horas antes e 1 hora depois de ter ingerido o medicamento. Pode tomar apenas água
neste período. Proibido ingestão de carambola ou grape fruit.
NILOTINIBE - Toxicidade Hematológica
NILOTINIBE 400 mg 2x/d

LMC-FC: Neutr < 1000
e/ou Plaq < 50000
LMC-FA: Neutr < 500 e/ou
Plaq < 10000

Suspender o Nilotinibe

Após 2 semanas

LMC-FC: Neutr > 1000
e/ou Plaq > 50000
LMC-FA: Neutr > 1000
e/ou Plaq > 20000

LMC-FC: Neutr < 1000
e/ou Plaq < 50000
LMC-FA: Neutr < 1000
e/ou Plaq < 20000

Reiniciar Nilotinibe 400 mg
2X/dia

Reduzir dose para 400 mg
1 X/dia
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NILOTINIBE - Toxicidade Não Hematológica
Graus III e IV Interromper o Nilotinibe e após retornar a grau I, retornar com dose de 400mg
1X/dia. Retornar a dose de 400mg 2X/dia logo que possível.
Lembrar da ci do DM e pancreatite
USO DO DASATINIBE
Indicação  Pacientes com LMC em fase crônica, acelerada ou crise blástica, intolerantes ou
resistentes ao Imatinibe.
Posologia:
Fase Crônica  100mg/ dia (2 cápsulas de 50mg tomadas juntas 1 vez ao dia).
Fase Acelerada ou Crise Blástica  140mg (2 cápsula de 50mg + 2 cápsula de 20 mg tomadas juntas
Não sofre interferência com as refeições.
Toxicidade Hematológica
LMC Fase Crônica
Plaq < 50.000
Leuc < 1000

Se recuperar em menos de 7
dias, recomeçar com 100 mg

1a vez  suspender até Plaq
> 50.000 e Leuc > 1000

Se recuperar com mais de 7
dias, recomeçar com 80 mg

2a vez  Descontinuar o
tratamento
LMC FA/CB
Plaq < 50.000
Leuc < 1.000

1a vez  avaliar MO
citopenia pela LMC?

SIM
Escalonar dose para 100
mg 2X/dia

NÃO
suspender até Plaq >
50.000/ Leuc > 1.000 
recomeçar com 140mg
2a vez  Suspender e
reiniciar com dose de 50
mg 2X/ dia

3a vez  Suspender e
reiniciar com dose de 40
mg 2X/dia. Avaliar
descontinuação.

DASATINIBE - Toxicidade Não Hematológica
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Derrame
Pleural

Outros
eventos Não
Hematológicos

Grau II (sintomático com uso de diuréticos ou até 2 toracocenteses )
1º episódio  Suspender Dasatinibe até DP Grau I + Terapia de apoio
(esteróides, diuréticos, toracocentese se sintomático)  Recomeçar na dose
original
2º episódio  Suspender e recomeçar em dose reduzida (nível 1) + terapia de
apoio  considerar 1 vez ao dia se dose anterior tiver sido 2 vezes ao dia
Terceiro episódio  Suspender tratamento e recomeçar com dose reduzida
em mais um nível ou descontinuar o tratamento
Grau III (sintomático com O2, mais que 2 toracocenteses, drenagem ou
pleurodese)
1º episódio  Suspender Dasatinibe até DP Grau I + Terapia de apoio
(esteróides, diuréticos, toracocentese se sintomático)  Recomeçar com dose
reduzida nível 1 considerar 1 vez ao dia se dose anterior tiver sido 2 vezes
ao dia
2º episódio  Suspender tratamento e recomeçar com dose reduzida em mais
um nível ou descontinuar o tratamento
Grau II
1º episódio  Sintomáticos e caso não melhore, suspender Dasatinibe até
Grau I ou menor  Recomeçar na dose original
Episódios Recorrentes  Suspender até Grau I e recomeçar em dose
reduzida (nível 1)
Outros episódios  Suspender tratamento e recomeçar com dose reduzida
em mais um nível ou descontinuar o tratamento
Grau III
1º episódio  Suspender até Grau I ou menor  Recomeçar com dose
reduzida nível 1
2º episódio  Suspender tratamento e recomeçar com dose reduzida em mais
um nível ou descontinuar o tratamento
Grau IV
Primeiro episódio  Suspender Dasatinibe até Grau I ou menor
Recomeçar com a menor dose recomendada ou considerar descontinuar o
tratamento

Classificação dos Eventos Adversos de Acordo com a CTCAE v3.0 ( em uso dos valores de
referência do laboratório do HEMORIO )
Grau I
Grau II
Grau III
Grau IV
10 a 12
8 a 10
6,5 a 8
< 6,5
Hemoglobina
3000 a 4500
2000 a 3000
1000 a 2000
< 1000
Leucócitos
1500 a 2000
1000 a 1500
500 a 1000
< 500
Neutrófilos
75 a 150000
50 a 75000
25 a 50000
< 25000
Plaquetas
35 a 87
87 a 175
175 a 700
> 700
TGO
41 a 102
102 a 205
205 a 820
> 820
TGP
100 a 150
150 a 200
200 a 500
> 500
Amilase
60 a 90
90 a 120
120 a 300
> 300
Lípase
1,2 a 1,8
1,8 a 3,6
3,6 a 12
> 12
Bilirrubina
1,3 a 1,9
1,9 a 3,9
3,9 a 7,8
> 7,8
Creatinina
115
a
160
160
a
250
250
a
500
>
500
Glicemia
49 a 122
122 a 245
245 a 980
>980
GGT
< 2,5
2 a 2,5
1a2
<1
Fósforo
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Evitar o uso de Omeprazol ou Ranitidina. Se epigastralgia intensa, fazer antiácido, porém não
administrar junto com o TKI (intervalo de 2 horas antes e depois).
POLICITEMIA VERA
EXAMES LABORATORIAIS
- Hemograma
- Bioquímica com hepatograma e função renal
- Dosagem de eritropoetina
- Oximetria
- Biologia molecular de sangue periférico ou medula óssea para pesquisa de bcr-abl e da mutação
JAK2 V617F, se disponível
- BMO caso indisponível pesquisa de JAK2
CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS : (WHO 2008)
Maiores :
1- Hb acima de 18,5 g/dl em homem e Hb acima 16,5g/dl em mulher ou
2- Presença do Jak2V617F ou mutação no exon 12 do JaK2
Menores:
1- BMO : proliferação das 3 linhagens
2- Concentração de EPO diminuída
3- Crescimento da colônia endógena eritróide
* É necessário a presença de 2 maiores + 1 menor ou o 1º maior + 2 menores

Fluxograma Diagnóstico :
Dosagem de EPO

JAK2, se disponível
dddisponível
negativo

positivo

Causas 2aria
Eritrocitose
familiar

BMO

negativa

positiva

EPO
O

EPO

diminuído

normal

normal

PV
familial/
Eritrocito
se

Eritrocito
se
familial

SMP

diminuida

PV
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ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO (TROMBOSE OU SANGRAMENTO):

Acima de 60 anos

História de trombose
arterial/venosa

Baixo

NÃO

NÃO

Alto

SIM

SIM

Alto risco = 1 ou 2 fatores acima.
TRATAMENTO:
Baixo Risco :
•

sem trombocitose extrema ( abaixo de 1000 x 10 9 ): AAS 100mg + Flebotomia (alvo Hto
menor do que 45%)

•

com trombocitose extrema ( acima de 1000 x 109 ) ou sangramento anormal :
cofator da ristocetina = se abaixo de 30% : não fazer AAS, somente flebotomia

* Nos casos de refratariedade ou intolerância a flebotomia , esplenomegalia
progressiva com pacientes sintomáticos pela doença, avaliar terapia de citorredução

Solicitar

ou leucocitose

Alto Risco :
- Hidroxiuréia ( 15 a 20mg/Kg ) até alcançar Hto alvo, após reduzir para menor dose possível
- AAS 100 mg

Critérios de Resposta Clinicohematológica : ( European LeukemiaNet 2008)
Graus de resposta
Definição de resposta
Ht abaixo de45% sem flebotomia + Plaq abaixo
de 400x109 + Leucócito abaixo de 10 x 109 +
Resposta Completa
ausência de esplenomegalia + sintomas
relacionados a doença
Não preenchem critérios de resposta completa :
Resposta Parcial
Ht abaixo de 45% sem flebotomia ou resposta
em 3 ou mais critérios
Refratário
Não preenchem critérios de resposta parcial
Resistentes/ Refratários ou Intolerantes :
 Menores de 65 anos :
• Interferon alfa peguilado, se disponível : iniciar com 50mcg 1x / semana
mcg/semana)
• Interferon alfa não Peguilado: 3000 x10³UI 1 x / semana

até atingir 180

* Contra indicado em caso de tireopatia e doença psiquiátrica
•

 Maiores de 65 anos :
Bussulfan : 4mg / dia
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Suspensão se plaquetas abaixo de 100 x 109 ou leucócitos abaixo de 3 x 109
Redução de dose para 2mg/dia se plaquetas abaixo de 150 x 109 ou leucócitos abaixo 5 x 109
ATENTAR PARA INVESTIGAÇÃO E TRATAMENTO DE
CARDIOVASCULAR

FATORES DE RISCO

Flebotomias - veja PROTOCOLOS HEMOTERÁPICOS
Prurido refratário:
•
•
•

Paroxetina, se disponível 20mg/ dia ou
Interferon alfa 3.000 x10³UI / dia ou
Fotoquimioterapia

Gestantes :
- Flebotomia ( alvo Hto abaixo de 45% ) + AAS
Após parto : Substituir AAS por Heparina de Baixo peso molecular até 6ª semana
- Se plaquetas acima de 1.500 x 109 ou sangramento severo prévio : Interferon
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TROMBOCITEMIA ESSENCIAL
EXAMES LABORATORIAS
• Hemograma
• Bioquímica e hepatograma
• Ferritina e proteína C reativa
• Biologia molecular de sangue periférico para BCR-ABL e para a mutação JAK2 V617F
(positiva em 50% dos casos), se disponível e MPL
• BMO e Mielograma
CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS : WHO 2008
•

•
•
•

Plaquetas acima de 450 x 109
BMO : Proliferação megacariocítica com morfologia madura
Não preencher critérios para LMC , PV , Mielofibrose , SMD ou outra neoplasia mielóide
JAK2V617 ou outro marcador clonal ou ausência de evidência de trombocitose reacional

* Requer 4 critérios para diagnóstico
ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO TROMBÓTICO
> 60 anos

História de trombose

Baixo

NÃO

NÃO

Alto

SIM

SIM

FLUXOGRAMA:
JAK2,
se disponível

SIM

NÃO

FERRO

FERRO

BAIXO
NÃO

NORMAL
SIM

REPOR

MARCADO-

ANEMIA INEXPLICADA

CONSIDERAR

FERRO

RES DE

OU ESPLENOMEGALIA

PV

INFECÇÃO

SIM

NÃO

OUSINTOMAS
CONSTITUCIONAIS
NEGATIVO

OU LEUCOERITROBLASTOSE
TROMBOCITOSE

Não

BMO
SIM

REATIVA

BMO
AVALIAR
TE

CRITÉRIOS

OUTRAS SMP

DIAGNÓSTICOS

TE

AVALIAR
CRITÉRIOS
DIAGNÓSTICOS

TE SMP
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TRATAMENTO – 1a LINHA
Baixo Risco :
• AAS 100 mg
* Considerar citorredução se plaquetas acima de 1.500 x 10 9 devido ao alto risco de sangramento e
solicitar cofator de ristocitina

Alto Risco : alvo ideal é normalização do hemograma.
• Hidroxiuréia + AAS

Pacientes refratários:
• Anagrelide :
Iniciar com 0,5mg / dia . Dose máxima : 10mg
* Maior risco de trombose arterial , hemorragia e mielofibrose
* Cuidados no uso em idosos e cardiopatas
•

•

Interferon : mulheres jovens ( acima de 40 anos ) , mulheres que desejam engravidar ou
contra indicação ao Anagrelide
3.000.000Ui , 3x por semana
Bussulfan : pacientes com baixa expectativa de vida devido ao alto risco de transformação
leucêmica

Gestante :
• - AAS
• - História trombose prévia : considerar anticoagulação
Citorredução : Trombose prévia , complicações obstétricas prévias
Interferon Alfa Peguilado é contra indicado na gestação

TRATAMENTO – QUADROS HEMORRÁGICOS
• Leves: suspender AAS + medidas locais + antifibrinolítico (respeitando contra-indicações) +
controle da contagem de plaquetas.
• Graves (Hemorragia digestiva, intracraniana): suspender AAS + Concentrado FVIII rico em
multímeros de vWillebrand (alternativa: DDAVP) + Plaquetaférese.
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MIELOFIBROSE
EXAMES DIAGNÓSTICOS:
o Hemograma completo com hematoscopia.
o Bioquímica completa com hepatograma.
o USG abdome + Doppler de veia porta.
o Coagulograma completo
o Mielograma + citogenética convencional.
o Biópsia de medula óssea.
o Biologia molecular de sangue periférico para BCR-ABL.
o Tipagem HLA do paciente e de irmãos se candidato à TMO alogênico (isto é ate 55
anos).
o Pesquisa da mutação JAK2V617F

Critérios diagnósticos para MF.
Requer 3 critérios maiores e 2 menores.
Critérios maiores
Presença de atipia e proliferação megacariocítica acompanhada de fibrose ou na ausência significativa
de fibrose, aumento da celularidade da medula óssea com proliferação granulocitica e frequentemente
diminuição da eritropoese.
Ausência de critérios para Policitemia Vera, LMC BCR-ABL positivo, Síndrome Mielodisplásica e
outras neoplasias mielóides.
Demonstração da mutação V617F ou outro marcador clonal (MPL W515K/L) ou na ausência do
marcador clonal e na ausência de fibrose da medula ou outras alterações secundárias, como infeccão,
doença auto-imune, condição inflamatória crônica, neoplasias linfóides, metástases ou mielopatias
tóxicas.
Critérios menores
Reação leuco-eritroblástica
Aumento de LDH
Anemia
Esplenomegalia

Adaptado de Swerlow et al, 2008 (WHO Classification of Tumors of Hematopoietic and Lymphoid
tissues).
FATORES DE RISCO (8 DIPSS plus)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Idade maior que 65 anos
01 ponto
Leucometria maior que 25.000001 ponto
3.hemoglobina menor que 10g/dL- 02 pontos
Blastos (SP)igual ou maior que 1% 01 ponto
Sintomas constitucionais 01 ponto
Cariotipo desfavorável(cariótipo complexo ou uma ou duas anormalidades que incluem:+8, 7/7q-, i(17q), -5/5q-, 12p-, inv(3), ou rearranjo 11q23. 01 ponto
7. Necessidade transfusional
01 ponto
8. Trombocitopenia menor que 100.000 1 ponto
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ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO
CLASSIFICAÇÃO

Sobrevida(anos)

BAIXO RISCO:

0 pontos

RISCO
INTERMEDIÁRIO 1

1 pontos

RISCO
INTERMEDIARIO 2

2 a 3 pontos

ALTO RISCO:

4 ou mais pontos

15.4
6.5

2.9
1.3

OPÇÕES TERAPÊUTICAS SEGUNDO O ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO
Baixo e intermediário 1:
• Se assintomáticos apenas observação
• Se sintomáticos usar tratar com risco intermediário 2 ou alto risco
Intermediário 2 e alto risco:
Se as maiores queixas forem relacionadas a síndrome anêmica:
• Suporte hemoterápico ou
• Eritropoetina ou
• Prednisona 0.5mg/Kg/dia ou
• Danazol 600mg/dia ou
• Talidomida 50mg/dia com ou sem prednisona 0.25mg/kg/dia
Se a principal queixa for associada a esplenomegalia:
• Hidroxiureia dose inicial 500mg 2x/dia ou
• esplenectomia ou
• irradiação esplênica com 100cGy em 5 a 10 frações
Se paciente ate 55 anos e com doador aparentado , encaminhar para TMO alogênico
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LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA
EXAMES LABORATORIAIS AO DIAGNÓSTICO:
Exames essenciais:
• exame físico com atenção especial para os sítios linfonodais (incluindo o anel de Waldeyer) e
tamanho do fígado e do baço;
• performance status;
• presença de sintomas B;
• hemograma completo;
• LDH, ácido úrico, β2-microglobulina;
• função renal e hepática;
• teste de Coombs direto; contagem de reticulócitos, haptoglobina, se disponível
• sorologias (HBV, HCV, HIV 1 e 2, HTLV 1 e 2, sífilis e chagas);
• eletroforese de proteínas séricas e dosagem de imunoglobulinas;
• Radiografia simples de tórax PA e perfil;
• TC tórax/abdome/pelve (se adenopatia periférica);
• imunofenotipagem de sangue periférico ou medula óssea utilizando os seguintes anticorpos:
CD3, CD5,CD10,CD 19, CD20, CD23, CD38, FMC7 e ciclina D1;
• biópsia de medula óssea.
• ECOTT
• Beta HCG para mulheres em idade fértil
• determinação do CD38, mutação do gen da imunoglobulina IgVH, presença do gen VH3.21 e
ZAP-70, se disponíveis
• citogenética ou FISH (preferencial) para detecção de 17p- e 11q-.
Critérios diagnósticos:

Leucemia Linfocítica crônica (LLC)

Leucemia prolinfocítica crônica
Linfocitose monoclonal de células B

Linfoma de pequenas células

linfocitose absoluta em sangue periférico
acima de 5000/µL;
linfócitos maduros com menos de 55% de
pró-linfócitos;
Imunofenotipagem típica: CD5,CD23,CD10
positivos, CD19 e ciclina D1 negativos, baixa
densidade de imunoglobulinas de superfície,
Acima de 55% de prolinfócitos
contagem de linfócitos no sangue periférico
< quacima de 5000/mm3;;linfonodos menores
que 1,5cm;sem anemia ou trombocitopenia
linfonodomegalia e/ou esplenomegalia com
linfocitose menor que 5000/mm3.

OBS - A LLC é uma neoplasia de célula B. A entidade que antes era conhecida como LLCT hoje é
chamada de Leucemia Prolinfocítica de célula T.
LLC e linfoma de pequenas células B são a mesma doença com diferentes manifestações
clínicas.
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ESCORE PARA DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE LLC E OUTROS LNH B:
MARCADOR
PONTUAÇÃO 1
PONTUAÇÃO 0
SmIg
Fraco
forte
CD5
Positivo
negativo
CD23
Positivo
negativo
FMC7
Negativo
positivo
CD22 ou CD79a
Fraco
forte
O escore em LLC é geralmente maior que 3. Nos LNH B, o escore é normalmente menor que 3.
ESTADIAMENTO DE BINET:
ESTÁGIO

DESCRIÇÃO
Hb maior ou igual a 10g/dL, plaquetas maior ou igual a 100.000/mm3, menos
A
de 3 áreas acometidas
Hb maior ou igual a 10g/dL, plaquetas maior ou igual a 100.000/mm3, 3 ou
B
mais áreas acometidas
C
Hb menor que 10g/dL ou plaquetas menor que 100.000/mm3
OBS 1:Cabeça e pescoço, incluindo anel de Waldeyer, são considerados como uma única área mesmo
com o comprometimento de mais de um grupo de linfonodos
OBS 2: consideram-se 5 áreas: cervical, axilar, inguinal, fígado e baço.
OBS 3: devem-se excluir outras causas de anemia ou plaquetopenia.
ESTAGIAMENTO DE RAI:
ESTÁGIO
0
I
II
III
IV

DESCRIÇÃO
linfocitose isolada
Linfadenomegalia
hepatomegalia e/ou esplenomegalia
Hb menor do que 11g/Dl
Plaquetas menor do que 100.000/mm3

RISCO
Bom
Intermediário
Intermediário
Alto
Alto

Obs: devem-se excluir outras causas de anemia ou plaquetopenia.
FATORES PROGNÓSTICOS:

Seqüenciamento DNA Vh
ZAP70 (citometria) acima de 20% das células
leucêmicas
CD38 acima de 30%
17p- (FISH)
11q- (FISH)

FAVORÁVEL
maior de 2%
mutação

DESFAVORÁVEL
Menor ou igual 2%
mutação

negativo

positivo

negativo
ausente
ausente

positivo
presente
presente

INDICAÇÕES DE TRATAMENTO
- falência medular progressiva por infiltração linfomatosa: desenvolvimento ou piora de anemia ou
trombocitopenia (excluir outras causa de anemia/trombocitopenia);
- linfadenomegalia progressiva ou maciça (maior que 10 cm);
- esplenomegalia progressiva ou maciça (6 cm abaixo RCD);
- linfocitose progressiva: aumento acima de 50% em 2 meses ou tempo de dobra de contagem
linfocitária menor do que 6 meses;
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- sintomas sistêmicos: perda de peso acima de 10% últimos 6 meses, febre acima de 38oC nas 2
últimas semanas, sudorese noturna e fadiga extrema. Deve-se excluir outras causas destes sintomas,
como infecção por exemplo;
- citopenias auto-imunes;
- infecções recorrentes;
- transformação histopatológica.
CRITÉRIOS DE RESPOSTA (NCI):
RESPOSTA
COMPLETA
Normal
Exame físico
ausentes
Sintomas
Menor ou igual a
Linfócitos (x106/L)
4.000
Maior ou igual a
Neutrófilos
1.500
(x106/L)
Acima de
Plaquetas (x106/L)
100.000
Acima de 11,0
Hemoglobina
g/dl (sem
(g/dL)
transfusão)
Menos de 30%
Mielograma
de linfócitos
sem infiltração
BMO

≥1.500 ou aumento ≥50%
do basal
≥100.000 ou aumento
≥50% do basal

Outros

duração maior ou
igual a 2 meses

duração maior ou igual a 2
meses

Transformação
para Síndrome de
Ritcher

Linfoadenomegalia

Nenhum
linfonodo maior
que 1,5cm

Redução maior ou igual a
50%

Aumento maior ou
igual a 50%

Hepatomegalia

Ausente

Redução maior ou igual a
50%

Esplenomegalia

Ausente

Redução maior ou igual a
50%

RESPOSTA PARCIAL

PROGRESSÃO

redução ≥50%

aumento ≥50%

redução ≥50% do basal

aumento >50%

>11 ou aumento ≥50%

infiltração nodular

Aumento
maior ou
igual a 50%
Aumento maior ou
igual a 50%

Obs: os critérios de resposta tendem a se tornar mais complexos com a evolução do tratamento da
LLC
Atenção:
A taxa de sobrevida global para todos os esquemas recomendados são similares.
A terapia escolhida deve ser baseada nas características individuais de cada paciente e as suas
toxicidades.
Terapias baseadas na fludarabina são as preferidas para o paciente com LL

Pacientes frágeis ou com
comorbidade limitante
( incapazes de tolerar o análogo
da purina)

TRATAMENTO DE
PRIMEIRA LINHA
• Rituximabe, se
disponível
associado ou não a
clorambucil
• Metilprednisolona em

RECAIDA OU REFRATARIA
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•

Pacientes com 70 anos ou mais e
jovens com comorbidade

altas doses
Clorambucil

• Rituximabe, se
disponível
associado ou não a
clorambucil
• Ciclofosfamida,
prednisona com ou
sem rituximabe
• Rituximabe
(monoterapia)
• Fludarabina com ou
sem rituximabe
• Cladribina
• Clorambucil
•

Pacientes com menos de 70 anos
ou maiores de 70 sem
comorbidades significantes

Pacientes com del (17p)

Pacientes com
70 anos ou
mais e jovens
com
comorbidade

CLL with del
(11q)

Pacientes com
menos de 70
anos ou
maiores de 70
sem
comorbidades
significantes

Fludarabina,
ciclofosfamida e
rituximabe
• Fludarabina com
rituximabe
• FCR
• FR
• Metilprednisolona em
altas doses
associado ao
rituximab
• Rituximabe associado
ou não ao
clorambucil
• Ciclofosfamida,
prednisona
associado ou não ao
rituximabe
• Dose reduzida de
FCR

•

FCR

• Dose reduzida de FCR
• Metilprednisolona em altas
doses
•

Clorambucil com
rituximabe

• FCR
• R CHOP
• Metilprednisolona em altas
doses
com rituximabe
• R CHOP
• Metilprednisolona em altas
doses associado ao
rituximab

• Dose reduzida de FCR
• Metilprednisolona em altas
doses associado ou não
rituximabe
• Rituximabe associado ao
clorambucil

• FCR
• RCHOP
• Metilprednisolona em altas
doses associado ou não
rituximabe
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CICLO 1:
CICLO 2:
Rituximabe 500mg/m2
IV D1
Rituximabe 375mg/m2 IV D1
Fludarabina 25 mg/m2 IV D1-D3 Fludarabina 25 mg/m2
IV D1 a D3
Ciclofosfamida 250 mg/m2 IV
D1-D3 Ciclofosfamida 250 mg/m2 IV D1 a D3
FC

Fludarabina 25 mg/m2
Ciclofosfamida 250 mg/m2
Fludarabina 24 mg/m2
Ciclofosfamida 150 mg/m2

VENOSO
ORAL

Contínuo (usar de 6 meses até 3 anos)
Pulso (28 em 28 dias)
(usar de 6 meses até 1 ano)

METILPREDNISOLONA
EM ALTAS DOSES

D1-D3
D1-D3
D1-D5
D1-D5

clorambucil 0,1 mg/kg/dia
clorambucil 40mg/m2 no D1 (baixa dose) ou
clorambucil 10 mg/m2/dia do D1 ao D7
(alta dose)

1 g/m2 IV
D1 ao D5.
Administrar de 28 em 28 dias por até 6 ciclos.

Obs1: administrar alopurinol nos primeiros 7 dias dos três primeiros ciclos;
Obs2: Administrar G-CSF profilaticamente durante o tratamento caso o paciente apresente
neutropenia severa (menos de 500 neutrófilos) após o primeiro ciclo.
Obs3: ajustar dose de fludarabina conforme função renal
Obs4: profilaxias para PCP com SMT/TMP e para HSV com aciclovir durante o tratamento e por pelo
menos 6 meses após o término. Evitar uso concomitante de corticóide devido à piora da
imunossupressão.
Obs5: o acréscimo de corticóide ao clorambucil não aumenta a taxa de resposta
Pacientes com anemia hemolítica auto-imune ou PTI secundárias: tratamento com prednisona na dose
de 1mg/kg/dia por pelo menos 3 semanas. Retirada gradativa do corticóide. Pacientes com teste de
Coombs direto positivo, porém sem evidência de hemólise podem usar a fludarabina.
TRATAMENTO DE SEGUNDA LINHA:
A definição do tempo de resposta baseia-se no esquema utilizado pelo paciente:
Nos casos em que o paciente utilizou RFC, podemos considerar recaída tardia após 3 anos do
término de tratatmento.
Nos casos em que o paciente utilizou esquemas com clorambucil, podemos considerar recaída
tardia após 18 a 24 meses do término de tratamento.
•
•

recaída tardia esses após o término do tratamento de primeira linha): repetir o protocolo de
tratamento inicial.
recaída precoce ou progressão durante o tratamento:
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SEM USO PRÉVIO
DE FLUDARABINA

fludarabina 25 mg/m2 IV D1-D3
ciclofosfamida 250 mg/m2 IV D1-D3 ou
fludarabina 25 mg/m2 IV D1-D5 ou
fludarabina 24 mg/m2 VO D1-D5
ciclofosfamida 150 mg/m2 VO D1-D5

USO PRÉVIO DE FLUDARABINA
(repetir de 28 em 28 dias por 6 ciclos)
CICLO 1:
Rituximabe 375mg/m2 IV D1
fludarabina 25 mg/m2 IV D1-D3
ciclofosfamida 250 mg/m2 IV D2-D4
CICLOS 2-6:
Rituximabe 500mg/m2 IV D1
fludarabina 25 mg/m2 IVD1-D3
ciclofosfamida 250 mg/m2 IV D1-D3

TRANSPLANTE ALOGÊNICO
Considerar em pacientes com menos de 60 anos, refratários ao tratamento baseado em análogos da
purina ou com 17p-. O transplante ideal é do tipo aparentado não-mieloablativo. Procurar reduzir a
carga tumoral do paciente antes do transplante.
SITUAÇÕES ESPECIAIS
1.Transformação de Richter. Geralmente associada com o aumento rápido de linfonodos, febre e
perda de peso. Realizar biópsia de linfonodo para a confirmação diagnóstica. Deve ser tratado
como um linfoma agressivo (R-CHOP). Avaliar transplante autólogo para consolidação.
2.Transformação pró-linfocítica B. Ocorre em 10% dos pacientes e apresenta prognóstico reservado.
Considerar uso de análogos da purina e/ou de anticorpos monoclonais.
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TRICOLEUCEMIA
EXAMES LABORATORIAIS
- Hemograma completo com reticulócitos e hematoscopia de sangue periférico
- Bioquímica completa com hepatograma
- imunohistoquimica – CD20, CD25,CD123
- Imunofenotipagem de sangue periférico – CD3, CD5, CD11c, CD19, CD20, CD22, CD25, CD103
- Aspirado de medula óssea -> geralmente seco
- Biópsia de medula óssea com imunohistoquímica
- Marcadores positivos que diferenciam de outras doenças linfoproliferativas B: CD11c, CD105,
CD25
INDICAÇÕES DE TRATAMENTO:
Sintomas sistêmicos
Desconforto abdominal secundário a esplenomegalia
Infecções de repetição
Hb abaixo 12 g/dl; plaquetas abaixo de100.00 mm3; neutrófilos abaixo de 1000 mm3
TRATAMENTO
- 1A ESCOLHA: Cladribina 0,1mg/kg/dia/7 dias, infusão contínua. Repetir após 6 meses se ausência
de remissão com o 1o ciclo
- Os pacientes devem receber profilaxia para PCP com SMT/TMP até 6 meses após o término do
tratamento. Interromper durante os dias de infusão da cladribina.
RECAÍDA / OPÇÕES
 Repetir esquema inicial
 INF
 Rituximabe, se disponível
 Considerar esplenectomia apenas em casos de esplenomegalia volumosa sintomática, sem
resposta ao tratamento medicamentoso
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LINFOMA DE HODGKIN

EXAMES LABORATORIAIS
• Histopatologia do tumor, com imuno-histoquímica;
• Hemograma, VHS;
• Bioquímica (incluindo função hepática e renal), LDH e proteína C reativa, β2microglobulina;
• Radiografia de tórax;
• TC de tórax, abdome e pelve;
• TC de região cervical se aplicável;
• Sorologias ( hepatite B, hepatite C, HTLV1 e 2, HIV 1 e 2, EBV );
• Biópsia de medula óssea;
• Ecocardiograma;
• Beta-HCG para mulheres em idade fértil.
CLASSIFICAÇÃO: WHO 2008
• Predominância linfocitária nodular: CD3 ,CD30, CD15 negativos, CD20 , CD45 , CD79a ,
bcl6 e PAX 5 positivos.
• Linfoma de Hodgkin clássico: CD30, CD15(+/-), CD3 e CD20 com expressão fraca ou
ausente, PAX 5 positivo (fraco), CD45 negativo, CD79a negativo.
• Esclerose nodular
• Celularidade Mista
• Depleção linfocitária
• Rico em linfócitos
ESTADIAMENTO: ANN ARBOR COM MODIFICAÇÕES DE COTSWOLDS
I - Envolvimento de uma única região linfonodal (ex. cervical, axilar, inguinal, mediastinal) ou
estrutura linfóide como baço, timo ou anel de Waldeyer.
II - Duas ou mais regiões linfonodais ou estrutura linfóide do mesmo lado do diafragma.
Linfonodos hilares quando envolvidos em ambos os lados constituem estágio II. Todo o
envolvimento nodal compreendendo o mediastino deve ser considerado como uma única região
linfonodal, e o envolvimento hilar constitui um sítio adicional de envolvimento. O número de
regiões anatômicas deve ser indicado como o exemplo: II-3.
III - Envolvimento de região linfonodal ou estrutura linfóide em ambos os lados do diafragma.
Deve ser subdividido em III-1 e III-2. Estágio III-1: baço ou hilo esplênico, linfonodos celíacos, ou
portais. Estágio III-2: linfonodos paraaórticos, ilíacos, inguinais, ou mesentéricos.
IV - Envolvimento difuso ou disseminado de um ou mais órgãos ou tecidos não linfóides além dos
designados como E, com ou sem associação de envolvimento linfonodal.
A - Ausência de sintomas.
B - Sintomas: perda de peso > 10% em 6 meses precedentes, febre > 38ºC (origem obscura), ou
sudorese noturna recorrente.
E - Extensão extranodal contígua que pode ser envolvida dentro do campo de irradiação
apropriado para a doença nodal em questão. Extensões extranodais maiores são designadas como
estágio IV.
X- “Bulky”- massa nodal >10cm de diâmetro ou > 1/3 do diâmetro transverso do tórax.
EC - Estágio clínico.
EP - Estágio patológico, determinado por laparotomia (esplenectomia, biópsia hepática,
linfonodos intra-cavitários), biópsia óssea, pleural, pele etc.
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FATORES PROGNÓSTICOS (IPS) – 1 ponto para cada fator:
 albumina sérica abaixo de 4g/dl
 hemoglobina menor do que 10.5g/dl
 estágio IV
 sexo masculino
 idade acima de 45 anos

leucocitose superior a 15.000/mm3
 linfócitos abaixo de 600/mm3 ou inferior a 8% do total de leucócitos.
OBS: VHS e β2microglobulina não são critérios do IPS, porém devem ser avaliados durante e
após o tratamento pois são preditores de recaída.
Escore
Livre de progressão em 5 anos (%) Sobrevida global em 5 anos (%)
88
98
0
84
97
1
80
91
2
74
88
3
67
85
4
62
67
5 ou mais
Fatores prognósticos desfavoráveis na doença localizada (estágio I / II)
≥ 1 fator de risco define prognóstico desfavorável
European Organization for the Research and Treatment of Cancer (EORTIC)
• Grande massa mediastinal (maior de 1/3)
• Envolvimento de 4 ou mais regiões linfonodais
• Idade superior a 50 anos
• Sintomas B e VHS maior ou igual a 30mm/h ou VHS maior ou igual 50mm/h sem sintomas B
German Hodgkin’s Study Group (GHSG)
• Grande massa mediastinal (maior 1/3)
• Qualquer doença extranodal contígua (E)
• Envolvimento de 3 ou mais regiões linfonodais
• Sintomas B e VHS maior ou igual 30mm/h ou VHS maior ou igual 50mm/h sem sintomas B
TRATAMENTO: HODGKIN (PREDOMINÂNCIA LINFOCITÁRIA NODULAR)
• - IA e IIA:
- Apenas radioterapia de campo envolvido. Doses de 30 a 36Gy (30Gy é o suficiente
para pacientes onde o linfonodo envolvido foi completamente retirado cirurgicamente ou
considerar observação nesses casos).
• - IB e IIB:
- ABVD (X 2-4 ciclos) seguido de RxT de campo envolvido (30-36 Gy)
• - III e IV:
- Idem Hodgkin clássico
FDG-PET-TC: (se disponível)
- Ao diagnóstico e no final do tratamento.
- 6 a 8 semanas após término da QT (sem RxT) e 8 a 12 semanas após o término da RxT.
- Massas residuais na TC ou PET devem ser avaliados com cautela pois podem representar fibrose,
necrose ou atividade de doença. A biópsia é indicada para os locais acessíveis e se for necessário uma
abordagem cirúrgica mais invasiva pode-se optar por monitorização.
- Após o PET negativo, faz-se o controle apenas com TC.
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Critério DEAUVILLE
Escore
Resultado PET/TC
Nenhuma captação
1
Captação ≤ mediastino
2
Captação > mediastino e ≤ fígado
3
Captação moderadamente aumentada comparada ao fígado
4
Captação marcadamente aumentada comparada ao fígado
5
Novas áreas de captação provavelmente não relacionadas ao linfoma
X
1-3 = PET negativo / 4-5 = PET positivo

Resposta

Remissão
completa
(RC)

Remissão
parcial
(RP)

Doença
estável
(DE)

Doença
progressiva
ou
recaída após
RC

Critérios de Resposta
Definição
Sem evidência clínica de doença ou sintomas associados à doença.
Massa residual pós-tratamento é permitida (de qualquer tamanho) apenas se for
PET negativo.
Fígado e baço não devem ser palpáveis e não devem ter nódulos.
Se BMO foi positiva pré-tratamento, nova BMO do mesmo local não pode estar
infiltrada; se for indeterminado pela morfologia, a imuno-histoquímica deve ser
negativa.
Diminuição de pelo menos de 50% da soma dos produtos dos maiores diâmetros
(SPD) perpendiculares de até seis das maiores lesões mensuráveis.
PET pós-tratamento deve estar positivo em ao menos uma região envolvida
previamente.
Não deve haver aumento de tamanho de outros linfonodos, fígado, ou baço e não
deve haver novas áreas de doença.
Nódulos hepáticos e esplênicos devem reduzir pelo menos 50% da SPD (ou do
maior diâmetro transversal de um único nódulo).
Os resultados de BMO não são úteis para determinar RP. Entretanto, se o paciente
preenche os critérios para RC mas possui uma BMO infiltrada, ele é classificado
como RP.
Falha para atingir a RC ou RP sem nenhuma evidência de doença progressiva. O
PET pós-tratamento deve ser positivo nas regiões previamente positivas, e
nenhuma nova região deve ser detectada pelo PET ou TC.
Qualquer nova lesão ou um aumento a partir do nadir de pelo menos 50% em
regiões previamente envolvidas.
Desenvolvimento de uma nova lesão é definido como o surgimento de qualquer
nova lesão maior que 1.5cm em seu maior diâmetro. Se o maior diâmetro for de 1.1
a 1.5cm, essa lesão só deve ser considerada anormal se o menor diâmetro for maior
que 1cm.
Doença progressiva também é definida como um aumento de pelo menos 50% do
maior diâmetro de um linfonodo (previamente identificado) maior que 1cm em seu
menor diâmetro ou na SPD de mais de um linfonodo.
As lesões devem ser PET-positivas a não ser que estejam abaixo do tamanho
detectável (ex.: < 1.5cm de maior diâmetro pela TC).
The International Working Group

Acompanhamento clínico após tratamento:
- 3 a 4 meses nos primeiros 2 anos
- a cada 6 meses de 2 a 4 anos
- anualmente até 5 anos
Acompanhamento radiológico após tratamento:
- TC de 6 – 6 meses até 2 anos e anualmente até 5 anos.
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RECAÍDA OU REFRATARIEDADE (HODGKIN CLÁSSICO):
- Recaída localizada, assintomática, mais de 12 meses após tratamento: ABVD (4-6 ciclos) + RxT
seguido de TMO autólogo.
-Recaída precoce (menos de 12 meses) ou falha de indução (doença refratária) ou recaída
sistêmica mesmo acima de 12 meses:
- QT de segunda linha* (2-3 ciclos) –- seguido de consolidação com TMO autólogo.
Antes do TMO, a resposta deve ser avaliada idealmente com PET. Se não for atingida ao
menos resposta parcial, realizar segunda indução com a próxima opção de protocolo de segunda linha.
Obs: Realizar coleta de células-tronco hematopoiéticas antes da segunda indução.
* - 1º opção: ICE
- 2º opção: Regimes com Gemcitabina (IGEV)
- 3º opção: DHAP
Obs: Seguir a ordem de opção caso a anterior seja contra-indicada. Definir os protocolos pelas
necessidades individuais (ex.: evitar cisplatina em paciente com comprometimento renal, evitar
ifosfamida em paciente com alto risco de encefalopatia induzida por ifosfamida, etc).
RECAÍDA OU REFRATARIEDADE (PREDOMINÂNCIA LINFOCITÁRIA NODULAR):
- Doença refratária:
- Assintomática: observar;
- Sintomática: Rituximabe em monoterapia (375mg/m2 semanal por 4 semanas), considerar
associação do rituximabe com QT de segunda linha ou com RxT. Se persistir refratariedade ou houver
recaída, a QT de segunda linha, RxT ou rituximab podem ser reconsiderados como monoterapia ou
combinados em qualquer associação.
- Recaída: sempre biopsiar!
- Idem à conduta no paciente sintomático com doença refratária.
- Recaída após TMO
- Repetir TMO autólogo (principalmente em recaídas tardias);
- TMO alogênico;
- Irradiação local;
- Considerar inclusão do paciente em estudo clínico.

ABVD (28
dias)
1ª linha

IGEV (21
dias)
2ª linha
Máximo de 4
ciclos

ICE (28 dias)
2ª linha

DHAP (28

Doxorrubicina
Bleomicina
Vimblastina
Dacarbazina
Ifosfamida
Mesna
Gemcitabina
Vinorelbina
Prednisona
G-CSF
Etoposideo
Ifosfamida contínua
Mesna 5 g/m2
contínua
Carboplatina (dose
máxima de 800 mg)
G-CSF
Dexametasona

25mg/m2 EV em bolus
10 UI/m2 EV (administrar 100mg de
hidrocortisona antes)
6mg/m2 EV (máx. 10mg)
350-375 mg/m2, infundir em pelo
menos 1h
2000mg/m2 EV em 2 horas
700mg/m2 EV em 30´ na hora 0, 4 e 8,
após Ifosfamida
800mg/m2 EV em 30´
20mg/m2 EV infusão em 5´
100mg VO
5mcg/kg/dia
100 mg/m2
5 g/m2 EV em 24h
2
5 g/m EV diluir com ifosfamida
AUC 5 = [5 X (clearance de creatinina
+ 25)]

D1 e D15
D1 e D15
D1 e D15
D1 e D15
D1 a D4
D1 a D4
D1 “e”
D4
D1
D1 a D4
D7 a D12
D1-D3
D2
D2
D2
D7-D14

40mg EV

D1-D4
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dias)
2ª linha

Cisplatina
Citarabina de 12/12h,
total de 2 doses,
iniciar após o término
da cisplatina

100mg/m2 em 24h
2.000mg/m2 EV em 2h

D1
D2

G-CFS: considerar indicação para qualquer protocolo acima.
Colírio dexametasona: para os protocolos com citarabina.
Profilaxia com aciclovir: se história de reativação prévia de H. zoster / H. simples.
Ajustar a dose dos quimioterápicos de acordo com o apêndice
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LINFOMA NÃO HODGKIN

CLASSIFICAÇÃO WHO 2008
LINFOMAS DE CÉLULAS B
NEOPLASIAS DE CÉLULAS B PRECURSORAS
Leucemia/Linfoma Linfoblástico Pré B (LLA Pré-B)
NEOPLASIAS DE CÉLULAS B MADURAS
(PERIFÉRICO)
LLC-B/Linfoma linfocítico de pequenas células
Leucemia Prolinfocítica B
Linfoma Linfoplasmocitário
Macroglobulinemia de Waldenstrom
Linfoma B da Zona Marginal Esplênico
Tricoleucemia
Linfoma esplênico, não classificado
Linfoma esplênico de pequenas céluas B difuso da polpa
vermelha
Variante tricoleucemia
Doença de cadeias pesadas (alpha, gamma, mu)
Mieloma de células plasmáticas/ plasmocitoma ósseo/
plasmocitoma extra- ósseo
Linfoma B da Zona Marginal extranodal associado à
mucosa ou tipo MALT
Linfoma B da Zona Marginal nodal
Linfoma Folicular
Linfoma primário de pele centro folicular
Linfoma de células do Manto
Linfoma B de Grandes Células Difuso (LDGCB) não
especificado
Rico em cél. T/ histiócitos
Primário SNC
Cutâneo primário , tipo “da perna”
EBV + do idoso
LDGCB associado a inflamação crônica
Granulomatose linfomatóide
Linfoma de grande céls B primário do mediastino
Linfoma de grande céls B intravascular
Linfoma de grande céls B ALK+
Linfoma plasmablástico
Linfoma efusional primário
LDGCB associado a doença de Castleman multicêntrica
HHV-8 +
Linf. Céls B inclassificável, com achados entre DGC e
Burkitt
Linf. Céls B inclassificável, com achados entre DGC e
Hodgkin clássico
Linfoma de Burkitt

LINFOMA DE CÉLULAS T E NK
NEOPLASIAS DE CÉLULAS T PRECURSORAS
Leucemia/Linfoma Linfoblástico Pré T (LLA Pré-T)
Linfoma de Células NK blástico/CD4+/CD56+ neoplasia
hematodérmica
NEOPLASIAS DE CÉLULAS T MADURAS
(PERIFÉRICO)
Leucemia Prolinfocítica T
Leucemia Linfocítica de céls. Grandes Granulares T
Doença linfoproliferativa crônica de células NK
Doença linfoproliferativa T EBV + da criança
Leucemia de célula NK agressiva
Linfoma tipo Hidroa vaciniforme
Leucemia /Linfoma de Célula T do Adulto (HTLV1+)
Linfoma T/NK Extranodal, Tipo Nasal
Linfoma T associado a enteropatia
Linfoma T Hepatoesplênico
Linfoma T tipo paniculite subcutânea
Micose Fungóide
Síndrome de Sézary
Doença linfoproliferativa T CD30+ primário de pele
Papulose Linfomatóide
Linfoma primário de pele anaplásico de grandes células
Linfoma de céls T primário de pele gamma-delta
Linfoma de céls T citotóxicas primário de pele
(epidermotrófico agressivo CD8+)
Linfoma de céls T pequenas/médias primário de pele
(CD4+)
Linfoma T Periférico não classificado em outra parte
Linfoma T Angioimunoblástico
Linfoma de Grandes Células Anaplásico ALK +
Linfoma de Grandes Células Anaplásico ALK -

EXAMES LABORATORIAIS AO DIAGNÓSTICO
- Anamnese e exame físico; performance status;
- Histopatologia do tumor, imunohistoquímica;
- Hemograma completo;
- LDH, ácido úrico,
-microglobulina, eletrólitos;
2
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- Função renal e hepática;
- Sorologias (HBV, HCV, HIV 1 e 2, HTLV 1 e 2, sífilis e chagas);
- Radiografia simples de tórax PA e perfil;
- BETA-HCG para mulheres em idade fértil;
- TC tórax, abdome e pelve. Outros exames de imagem conforme localização da massa tumoral;
- Ecocardiograma;
- Biópsia de MO;
- Citogenética convencional ou FISH se indicado.
INDICAÇÕES DE PUNÇÃO LOMBAR:
• LNH linfoblástico;
• Linfoma de Burkitt;
• LDGCB com acometimento testicular, paranasal, parameníngeo, mama, MO infiltrada, paraorbital
ou HIV positivo;
• Linfoma do Manto;
• Qualquer subtipo com sintomas neurológicos;
ESTADIAMENTO(VER LINFOMA DE HODGKIN)
PROGNÓSTICO – FLIPI (Folicular), IPI para Linfoma T/NK, IPI para Linfoma T periférico sem
especificação, IPI para os outros subtipos (ver em DGCB)
CRITÉRIOS DE RESPOSTA (VER LINFOMA DE HODGKIN)
PET: Indicado, quando disponível, pré-tratamento e para avaliação de resposta após o tratamento
proposto apenas em Linfoma difuso de grandes células B e Linfoma de Hodgkin.

1 - LINFOMA FOLICULAR
Exames especiais:
• Citogenética convencional ou FISH - t (14;18)
• Imunohistoquímica – CD10 positivo (pode ser negativo na fase leucêmica), bcl-2, bcl-6 e
CD20 positivos, CD23 positivo ou negativo, CD43 (pode ser positivo no grau 3), CD5 e
Ciclina D1 negativos. Raros casos podem ser CD10 e bcl-2 negativos.
PROGNÓSTICO - CRITÉRIO FLIPI
Idade
Estágio Ann Arbor
Concentração de Hemoglobina
LDH
Número de sítios nodais
Grupo de Risco
Baixo
Intermediário
Alto

Maior que 60 anos
III – IV
menor que 12 g/dl
Acima do limite superior
Maior ou igual a 5
Número de Fatores
0–1
2
Maior ou igual a 3

GRADUAÇÃO PELA HISTOPATOLOGIA
Grau 1
Grau 2
Grau 3
3a
3b

0-5 centroblastos/campo de grande aumento
6-15 centroblastos/campo de grande aumento
Acima de 15 centroblastos/campo de grande
aumento
Centrócitos presentes
Centrócitos ausentes
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INDICAÇÕES PARA TRATAMENTO:
Sintomas B, disfunção de órgão alvo, citopenia(s) secundária(s) ao LNH, Bulky, progressão da
doença
Graus 1 e 2

I e IIA, sem bulky

III e IV e/ou sintomas B e/ou bulky

RxT em campo envolvido
(24-30Gy)

6 R-CHOP 1

Remissão completa – observar 2

Remissão completa ou remissão
parcial – manutenção3

Remissão parcial ou sem
resposta – QT 1ªlinha

Sem resposta– QT 2ªlinha4
TMO autólogo se menor de 70

1

considerar R-COP em pacientes idosos, PS acima de 2 ou com disfunção cardíaca
acompanhamento: consultas a cada 3 meses. Controle com TC a cada 6 meses nos 2 anos e depois
anualmente
3
manutenção: rituximabe 375mg/m2/dose a cada 3 meses durante 2 anos
4
Usar rituximabe em 2ª linha em pacientes que obtiveram resposta prévia, com duração acima de 2
anos, com regimes que incluíram ou não rituximabe, anteriormente.
 Considerar manutenção com rituximabe após a quimioterapia de 2ª linha caso o paciente não
seja elegível para TMO.
2

Recaída: se possível, sempre biopsiar para descartar transformação para linfoma de alto grau. Iniciar
QT de 2ª linha e encaminhar para TMO se menor de 70 anos.
LINFOMA FOLICULAR GRAU 3: tratar conforme protocolo para LNH difuso d
2 - LINFOMA DIFUSO DE GRANDES CÉLULAS B
Ver exames em LNH em geral
Imunohistoquímica – CD20, CD3, CD5, CD10, CD45, BCL2, BCL6, Ki-67, IRF4/MUM1, MYC
Imunofenotipagem - kappa/lambda, CD45, CD3, CD5, CD19, CD10, CD20
Cariótipo ou FISH – t (14;18); t (8;14)
PROGNÓSTICO:
IPI
Idade
Estágio Ann Arbor
Performance status
LDH
Número de sítios nodais
Risco
Baixo
Intermediário baixo
Intermediário alto

> 60 anos
III - IV
2-4
> limite
superior
>1
Nº fatores
0-1
2
3

OS (%) 5 anos
73
51
43

RC (%)
87
67
55
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Alto

4 -5

IPI NA ERA RITUXIMABE
Risco
Nº fatores
Muito bom
0
Bom
1-2
Pobre
3-5

26

44

OS (%) 4 anos
94
79
55

SLP (%) 4 anos
94
80
53

IPI AJUSTADO PARA IDADE (EM PACIENTES ≥ 60 ANOS)
Estágio Ann Arbor
III ou IV
LDH
> limite superior
Performance status
2-4
Risco
Nº fatores
OS (%) 5 anos
Baixo
0
56
Intermediário Baixo
1
44
Intermediário Alto
2
37
Alto
3
21

RC (%)
91
71
56
36

TRATAMENTO:

Ann Arbor I e II

Não-bulky (<10cm)

IPI 0

Bulky ≥ 10cm

IPI ≥1

3 RCHOP + RT ou 6
RCHOP

6 RCHOP + RT

6 RCHOP ± RT

Ann Arbor III e IV

3 RCHOP

Reestadiar

RC ou RP

Não resposta ou progressão

Completar 6 RCHOP

QT 2ª linha e auto-TMO em caso de RP ou RC
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•
•
•

No linfoma testicular, após completar a quimioterapia encaminhar para radioterapia do
testículo contralateral.
Pacientes em estadiamento I e II onde a quimioterapia for contra indicada encaminhar para a
radioterapia isolada.
LDGCB com acometimento testicular, paranasal, parameníngeo, MO infiltrada, paraorbital,
mama ou HIVpositivo devem receber 4a 8 ciclos de quimioterapia intratecal com MADIT.

ACOMPANHAMENTO:
- Exame físico, TC e Laboratório de 3/3 meses no primeiro ano após término da QT e 6/6 meses do 2º
ano em diante.
- A qualquer momento, em caso de recaída ou resposta parcial iniciar QT de 2ª linha e encaminhar
para TMO autólogo
Segunda linha para pacientes com indicação de TMO: DHAP; ESHAP; ICE; MINE;GDC
Segunda linha para pacientes sem indicação de TMO:CEOP, gencitabina+dexa+cisplatina;
rituximabe isolado ou associado aos esquemas anteriores
Pacientes ≤ 80 anos com comorbidades: R mini CHOP
Primeira linha para pacientes com FE ≤ 50%
RCEOP (rituximabe, ciclofosfamida, etoposide, vincristina, prednisona)

3 - LINFOMA DO MANTO
- Citogenética convencional ou FISH: t (11;14 ), t(14,18)
- Imuno-histoquímica – CD5, CD20, CD43, ciclina D1 positivos, CD23, bcl-6 negativos, CD10
negativo ou positivo. Alguns podem apresentar CD5 negativo ou CD23 positivo. Se o diagnóstico
for suspeito, fazer ciclina D1, associada ao FISH t(11;14). Raros casos são ciclina D1 negativos e
ciclinas D2 e D3 positivos (se disponível).
- Punção lombar nos casos de variante blastóide ou sintomas neurológicos.
- EDA e colonoscopia estão recomendados para todos os pacientes com sintomas gastrointestinais ou
que forem receber tratamento agressivo.
- Se candidato ao TMO (PS menor que 2, abaixo de 70 anos, sem comorbidades graves) - HLA do
paciente e irmãos.
PROGNÓSTICO:
- A classificação IPI tem um valor preditivo limitado no linfoma do manto já que a maioria dos
pacientes se apresenta com doença avançada, variante leucêmica ou com acometimento de sítios
extranodais.
- A maioria dos pacientes apresenta uma evolução clínica agressiva. Pacientes com envolvimento
linfonodal nodular ou com padrão da zona do manto podem apresentar evolução clínica mais
indolente.
- Pior prognóstico associado a um índice alto de Ki67 na imuno-histoquímica, variante blastóide,
forma leucêmica com linfonodomegalias associadas e alterações citogenéticas como trissomia 12 e
cariótipo complexo.
- O score prognóstico usado para o linfoma do manto é o MIPI. Este índice tem valor na sobrevida
global, porém não tem valor para prever resposta à quimioterapia e sobrevida livre de progressão
LDH limite
Pontos
Idade (anos)
Leucometria
PS (ECOG)
superior
normalidade
0
Menor 50
Menor 6.700
0-1
Menor 0.67
1
50 - 59
6.700 – 9.999
-0.67 – 0.99
2
60 - 69
10.000 – 14.999
2-4
1.0 – 1.49
3
Maior 70
Maior 15.000
-Maior 1.5
•

0 a 3 pontos: baixo risco – sobrevida global em 5 anos 60%
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• 4 a 5 pontos: risco intermediário - sobrevida global em 5 anos 35%
• 6 a11 pontos: alto risco - sobrevida global em 5 anos 20%
TRATAMENTO:
•
•
•
•

Estágio I - II sem Bulky: Radioterapia (30-36cgy) COM quimioterapia
Jovens sintomáticos (menores de 65 anos) estágios II com doença Bulky, III ou IV: RHyperCVAD + consolidação com TMO
Idosos “fit / Jovens com comorbidades: R-CHOP e Rituximab em manutenção
Idosos “unfit”: Observação / R-Clorambucil / R-COP

Quimioterapia de 2a linha
- Avaliar cada caso individualmente, não existe nenhum estudo randomizado demonstrando
superioridade entre os esquemas de segunda linha.
- Esquemas com Fludarabina: FCR / FCMR / FMR
- Considerar transplante alogênico se for obtida resposta com esquema de 2° linha e paciente
apresentar condições clínicas.

4 - LINFOMA DE BURKITT
Imunofenotipagem – sIg, CD10, CD20, Ki67+(> 95%), bcl6 positivos, TdT, bcl2 negativos,
Citogenética ou FISH: t(8;14) e variações – t(8,22) e t(2,8); MYC
ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO:
• Baixo risco: LDH normal, PS 0-1, Ann Arbor I-II e não apresenta massa Bulky (acima de
10cm) – todos devem estar presentes
• Alto risco: Qualquer fator diferente dos de baixo risco.
TRATAMENTO:
•
•

Baixo risco: três ciclos de dmCODOX-M com Rituximabe
Alto risco: alternar o dmCODOX-M com IVAC duas vezes (dmCODOX-M – IVAC –
dmCODOX-M – IVAC) com Rituximab em cada ciclo
- Reiniciar os ciclos somente quando neutrófilos maior que 1.000 sem suporte com GCSF e plaquetas
acima de 75.000, sem suporte transfusional.
- Se liquor infiltrado ao diagnóstico, acrescentar (além das descritas abaixo):
o citarabina 70mg/m2 IT no D5 do dmCODOX-M e no D7 e D9 do IVAC
o methotrexate 12mg IT no D17 do dmCODOX-M (resgate com ácido folínico VO 24h após).
- Em pacientes idosos ou com PS maior que 2 que não são candidatos a abordagem curativa,
considerar uso do protocolo R-EPOCH
RECAÍDA:
• Se doença quimiossensível - QT de alta dose + transplante autólogo de células tronco
• Se doença quimioressistente - tentar outros protocolos, se possível ensaios clínicos

R- EPOCH

D1

Rituximab 375mg/m2 IV

D1-4 (no mesmo frasco)

Etoposide 50mg/m2/dia
Vincristina 0,4mg/m2/dia
Doxorrubicina 10mg/m2/dia
Ciclofosfamida 750mg/m2

D5
D1-5 (dividido em 2
doses)
A partir D6

Prednisona 60mg/m2/dia
Filgrastima 300mcg/dia
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D1

D2-5
D3
D8

dmCODOX-M

D10

D11

D13
D15
D16

D1-5

IVAC

D1-2
D1
D5
D6
D7

Ciclofosfamida 800mg/m2IV
Oncovin 1,5mg/m2 (max 2mg) IV
Doxorrubicina 40mg/m2IV
Citarabina 70mg INTRATECAL
Rituximab 375mg/m2 IV
Ciclofosfamida 200mg/m2 por dia IV
Citarabina 70mg INTRATECAL
Oncovin 1,5mg/m2 (max 2mg) IV
Se menor ou igual 65 anos: methotrexate 300mg/m2 IV em 1h
seguido por 2.700mg/m2 IV nas próximas 23h
Se acima de 65 anos: methotrexate 100mg/m2 IV em 1h seguido
por 900mg/m2 IV nas próximas 23h
Leucovorin 15mg/m2 iniciar 36h após o início do methotrexate,
manter de 3/3h
Por 12h e em seguida de 6/6h até que o nível de MTX sérico seja
menor 5 x 10-8 M
Iniciar GCSF 5mcg/kg SC diariamente até neutrófilos acima de
1.000.
Methotrexate 12mg INTRATECAL
Oncovin 1,5mg/m2 (máx 2mg) IV – somente no ciclo 3
Leucovorin 15mg VO 24h após a QT intratecal
Etoposide 60mg/m2 em 1h IV
Ifosfamida – se menor ou igual a 65 anos: 1,5g/m2 IV. Se acima de
65 anos: 1,0g/m2 IV
Mesna – de 4/4h por 3 doses: se menor de 65 anos: 300mg/m2, se
maior de 65 anos: 200mg/m2
Citarabina por 3h de 12/12h em um total de 4 doses: se < 65 anos:
2g/m2/dia, se > 65 anos: 1g/m2/dia
Rituximab 375mg/m2 IV
Methotrexate 12mg INTRATECAL
Leucovorin 15mg VO 24h após a QT intratecal
GCSF 5mcg/kg SC diariamente até neutrófilos acima de 1.000

5 - LINFOMA LINFOBLÁSTICO
Citogenética convencional ou FISH - t( 8;14 ) e variações, t(9;22), MYC, PCR para BCR-ABL
Imunofenotipagem:
Linfoma linfoblástico B (10% dos casos):CD10, CD20 positivos ou negativos, CD19 e TdT
positivos, Igs negativo.
Linfoma linfoblástico T (90% dos casos): CD10,CD19/20 negativos, CD3-/+, CD4/8, TdT, CD2 e
CD7 positivo, CD1a positivo ou negativo, Igs negativo.
TRATAMENTO: igual à LLA.
6 - LINFOMA DE ZONA MARGINAL EXTRANODAL (LINFOMA MALT) GÁSTRICO
EXAMES ESSENCIAIS:
• Anamnese e exame físico (atentar para sítios não gástricos como olhos e pele);
performance status;
• Imunohistoquímica: CD5 negativo, CD10 negativo (o que diferencia do linfoma
folicular), CD20+, CD23-/+, ciclina D1 negativo, CD43 e BCL-1 negativos, BCL-2
positivo;
• Coloração para H. pylori no histopatológico da biópsia gástrica, se negativo utilizar
métodos não invasivos, se disponíveis (teste respiratório, sorológico);
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•
•

PCR ou FISH para t(11;18) se o histopatológico for positivo para H. pylori ;
Outros exames – ver introdução de LNH;

EXAMES DESEJÁVEIS:
- US endoscópico para determinar acometimento linfonodal perigástrico;
ESTADIAMENTO:
Estadiamento de Lugano

estágio IE

estágio
IIE
estágio
IIE
estágio
IV

TNM

Ann
Arbor

Extensão Tumoral

Confinado ao TGI
IE1 = mucosa, submucosa
IE2 = muscular própria,
serosa

T1N0M0

IE

mucosa, submucosa

T2N0M0

IE

muscular própria

T3N0M0

IE

serosa

Extensão p/ abdomen
IIE1 = envolvimento nodal
local
IIE2 = envolvimento nodal
distante
Penetração da serosa para
envolvimento adjacente de
órgãos ou tecidos

T1-3N1M0

IIE

linfonodos perigástricos

T1-3N2M0

IIE

linfonodos mais distantes

T4N0M0

IE

T1-4N3M0

IIIE

Envolvimento extranodal
disseminado ou acometimento
dos 2 lados do diafragma

T1-4-N03M1

IVE

invasão de estruturas
adjacentes
linfonodos dos dois lados do
diafragma/metástase

TRATAMENTO:
• Estágio IE ou IIE, H. pylori positivo: antibioticoterapia para H. pylori.
a) Re-estadiamento em 3 meses com EDA e biópsia:
 H. pylori negativo, linfoma negativo: Observar;
 H. pylori negativo, linfoma positivo: Assintomático (Observar por mais 3
meses ou radioterapia), sintomático (radioterapia);
 H. pylori positivo, linfoma negativo: tratamento antibiótico de segunda linha;
 H. pylori positivo, linfoma positivo: Doença estável (tratamento antibiótico
de segunda linha), doença progressiva ou sintomática (tratamento antibiótico
de segunda linha + radioterapia).
b) Segundo re-estadiamento após 3 meses com EDA e biópsia:
b.1) Resposta completa: seguimento clínico a cada 3-6 meses durante 5 anos
e depois anualmente se clinicamente indicado. Obs: Não existe intervalo
definido para o seguimento endoscópico e de imagem; estes devem ser
guiados pelos sintomas.
• Recorrência pós radioterapia: tratar conforme protocolo de Linfoma
Folicular se o paciente for sintomático, se apresentar citopenias
secundárias ao linfoma, Bulky ou progressão de doença.
• Recorrência pós antibióticos: Sistêmica (tratar como descrito no item
anterior), localizada (radioterapia).
b.2) Sem resposta:
• Radioterapia prévia: tratar conforme protocolo de Linfoma Folicular
se o paciente for sintomático, se apresentar citopenias secundárias ao
linfoma, Bulky ou progressão de doença.
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•

Antibioticoterapia prévia: radioterapia

•

H. pylori positivo, t(11;18) positivo: tratar com antibioticoterapia seguido de radioterapia de
sítio envolvido 30-33 Gy (preferido) ou rituximabe (se disponível) se a radioterapia for
contra-indicada.

•

Estágio IE ou IIE, H. pylori negativo: radioterapia de sítio envolvido 30-33 Gy (preferido)
ou rituximabe (se disponível) se a radioterapia for contra-indicada.
a) Re-estadiamento com 3-6 meses com EDA e biópsia:
 H. pylori negativo, linfoma negativo: Observar. Follow-up idem ao item
acima “b”.
 H. pylori negativo, linfoma positivo: Ver tratamento inicial para Linfoma
Folicular I, II.
 H. pylori positivo, linfoma negativo: tratamento antibiótico. Follow-up idem
ao item acima “b”.
 H. pylori positivo, linfoma positivo: Ver tratamento inicial para Linfoma
Folicular I, II.

•

Estágio III ou IV.
Indicações de tratamento: sintomático, hemorragia de TGI, bulky, progressão de doença.
Considerar QT de indução (quimio-imunoterapia – RCHOP ou RCOP) ou RT
localizada em situações específicas. Monitorar com EDA e biópsia (se recaída, tratar
conforme protocolo de Linfoma Folicular).
Tratamento cirúrgico somente é indicado em situações emergenciais. Atenção - pacientes com
doença avançada apresentam risco elevado de hemorragia/perfuração ao iniciar a QT.

•

ERRADICAÇÃO DO H. Pylori: 2 esquemas possíveis:
Fazer por 14 dias, taxa de sucesso de 85%.
PROTOCOLO CONVENCIONAL PROTOCOLO 2
1
Omeprazol
20mg VO 12/12h
Omeprazol
Amoxicilina
1g VO 12/12h
Metronidazol
Claritromicina
500mg VO 12/12h
Claritomicina

P/
ALÉRGICOS
PENICILINA
20mg VO 12/12h
500mg VO 12/12h
500mg VO 12/12h

A

7 - LINFOMA DE ZONA MARGINAL EXTRANODAL (LINFOMA MALT) NÃO
GÁSTRICO
EXAMES ESSENCIAIS:
- Ver exames em LNH em geral;
- Exames recomendados na dependência do sítio envolvido:
Intestinal: Colonoscopia, pesquisa de Campylobacter jejuni
Pulmões: Lavado boncoalveolar, broncoscopia
Órbita: RNM, exame oftalmológico, pesquisa de Chlamydia psittaci
Pele: Pesquisa de Borrelia burgdorferi
Mama: Tomografia computadorizada
•

Estágio IE e II: RxT de sítio envolvido (20-30 Gy). Cirurgia pode ser considerada para os
sítios pulmão, mama, pele, tireóide, cólon e delgado. No caso de tratamento cirúrgico,
considerar RxT adicional se margem da peça não for livre de doença.
o Seguimento clínico a cada 3-6 meses durante 5 anos e depois anualmente se
clinicamente indicado. Obs: Não existe intervalo definido para o seguimento
endoscópico e de imagem; estes devem ser guiados pelos sintomas.
 Recaída local : Radioterapia ou tratamento conforme protocolo de Linfoma
Folicular (estágios avançados).
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•
•

Recaída sistêmica: tratamento conforme protocolo de Linfoma Folicular
(estágios avançados)
Estágios III e IV: tratamento conforme protocolo de Linfoma Folicular (estágios avançados)
Estágios I a IV coexistindo com grandes célulasB: ver protocolos de tratamento para
LDGCB.

9 - LINFOMA DA ZONA MARGINAL NODAL
- imunohistoquímica típica: CD5 negativo, CD10 negativo, CD20+, CD23+/-, ciclina D1 negativo e
bcl-2 negativo;
- afastar sítios extra-nodais primários: linfonodos cervicais (olhos, tireóide e glândulas salivares),
linfonodos do mediastino (pulmões), linfonodos axilares (pulmões, pele, glândulas salivares),
linfonodos abdominais (TGI) e linfonodos inguinais (trato geniturinário e pele);
- estadiamento e tratamento conforme os linfomas foliculares.
10 - LINFOMA DA ZONA MARGINAL ESPLÊNICO
• HCV positivo com indicação de tratamento anti-viral: tratamento para HCV (se não atingir
RC ou RP, ou se houver contra-indicação para o tratamento da hepatite C, tratar conforme
fluxo de hepatite C negativa). Se RC ou RP, seguimento clínico a cada 3-6 meses durante 5
anos e depois anualmente se clinicamente indicado. Se houver progressão da doença, tratar
conforme protocolo de Linfoma Folicular (estágios avançados).
• HCV negativo:
o Assintomático: observar;
o Com sintomas do LNH e/ou citopenias progressivas e/ou esplenomegalia sintomática:
esplenectomia (preferencialmente) ou Rituximabe (se disponível). Seguimento clínico
a cada 3-6 meses durante 5 anos e depois anualmente se clinicamente indicado. Se
houver progressão da doença, tratar conforme protocolo de Linfoma Folicular
(estágios avançados).
Obs: A esplenectomia deve ser desconsiderada se:
- Sem condições clínicas para cirurgia ou;
- Linfocitose rápida e progressiva ou;
- Linfonodos abdominais e/ou envolvimento extranodal ou;
- AHAI ou outras doenças auto-imunes.

-

11 - LINFOMA T PERIFÉRICO
EXAMES ESSENCIAIS:
Ver exames em LNH em geral
Exame físico: Exame cutâneo detalhado, avaliar tamanho do fígado e baço, avaliar nasofaringe.
-

IPI (Linfoma T periférico sem especificação)
Idade
> 60 ANOS
Envolvimento de medula óssea
Performance status
2-4
LDH
> limite superior
Risco
Nº fatores
Grupo 1
0
Grupo 2
1
Grupo 3
2
Grupo 4
3 ou 4
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o
o

o

o

o

fundamental a diferenciação entre o linfoma T periférico não-especificado, o linfoma
anaplásico de grande células sistêmico e o linfoma T angioimunoblástico;
linfoma T periférico não-especificado: grupo heterogêneo com apresentação clínica variável.
Geralmente diagnosticado nos estágios mais avançados. Infiltração de medula óssea e de pele
é comum. Imunohistoquímica: CD2+/-, CD3+/-, CD4 +/-, CD7+/-, CD8+/-, TdT negativo,
CD30 negativo e ALK negativo;
linfoma T angioimunoblástico: linfadenopatia generalizada, hepatoesplenomegalia e rash.
Hipergamaglobulinemia policlonal, eosinofilia e anemia hemolítica auto-imune são comuns.
A proliferação de células dendríticas foliculares e de células endoteliais é freqüente no
histopatológico. Imunohistoquímica: CD2+/-, CD3+/-, CD4 +/-, CD7+/-, CD8+/-, TdT
negativo, CD 21+ (células dendríticas próximas as vênulas), CD30 negativo e ALK negativo;
linfoma T anaplásico de grande células sistêmico: freqüente o acometimento localizado e
geralmente com boa resposta à QT. Imunohistoquímica: CD2+, CD3+, TdT negativo, CD15
negativo, EMA+, CD30+ e ALK+. O sub-grupo com ALK negativo apresenta pior
prognóstico. A proteína ALK é resultante da
t (2;5) (podendo ser avaliada por FISH ou citogenética);
linfoma T associado à enteropatia: acomete com maior frequência indivíduos acima de 60
anos, na maioria dos casos em pacientes com doença celíaca prévia. Apresentação inicial
com diarréia e dor abdominal. Pode evoluir com obstrução ou perfuração do intestino
delgado. O status nutricional deve ser avaliado e acompanhado durante todo o tratamento
(nutricionista/gastroenterologista).

TRATAMENTO:.
• Linfoma T anaplásico ALK+:
 -Estágio I-II: CHOP x 4 – 6 ciclos. Considerar RxT adicional (30-40Gy) se bulky
inicial ou persistência localizada de doença após término do tratamento.
 Estágio III-IV: CHOP x 6 ciclos.
Se RC, observar.
Se RP, refratariedade ou recaída, ver “doença refratária/recaída”.
• Linfoma T periférico não-especificado, linfoma T anaplásico de grande células ALK negativo,
Linfoma T angioimunoblástico e Linfoma T associado à enteropatia:
 Estágio I a IV: CHOP (6 ciclos) e RxT adicional (30-40Gy) se bulky inicial ou
persistência localizada de doença após término do tratamento. Re-estadiamento após o
tratamento deve incluir todos os exames inicialmente positivos;
Obs1: Para o Linfoma T periférico não especificado, a profilaxia do SNC deve ser realizada
conforme recomendações para o DGCB.
Obs2: Em pacientes selecionados (idosos, PS > 2, presença de comorbidades) com Linfoma
T angioimunoblástico, considerar tratamento inicial com prednisona 1 mg/kg/dia. Na ausência
de resposta após 10 dias, considerar QT;
Se RC, considerar quimioterapia em altas doses e transplante autólogo em primeira remissão


Doença refratária/recaída:
 Candidatos ao transplante:
 Protocolo de segunda linha (ICE).
Se RC ou RP, encaminhar para TMO ;
Sem resposta: tratamento de suporte/paliativo;
 Não candidatos ao tranplante:
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 Protocolo de segunda linha (DAEPOCH, gemcitabina, RxT) ou tratamento
de suporte/paliativo.
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12- LINFOMA T/NK EXTRANODAL, TIPO NASAL

IPI (Linfoma T/NK)

Linfonodos

N1 a N3, não
M1

Sintomas B
Ann Arbor
IV
LDH
> limite superior
Nº fatores (Sobredida global em 5
Risco
anos)
Baixo
0 (81%)
Intermediário baixo
1 ( 64%)
Intermediário alto
2 ( 34%)
Alto
3 ou 4 (7%)

Fatores de risco

Idade > 60 anos
Envolvimento nodal regional
Sintomas B
LDH > limite superior
ECOG PS ≥2 Invasão tumoral local (osso ou pele)
Ki-67 alto
Titulação EBV(DNA) ≥ 6.1 x 107
(>50%)
cópias/ml
TRATAMENTO:
- Nasal:
 I: sem fatores de risco: apenas Rt (>50Gy) ou considerar radioquimioterapia concorrente ou
seqüencial**
Com qualquer fator de risco: radioquimioterapia concorrente ou seqüencial**
 II: radioquimioterapia concorrente ou seqüencial**
 IV ou extranasal (I,II,IV): radioquimioterapia concorrente ou quimioterapia combinada** +/RxT
Avaliação pós RxT: repetir exames positivos iniciais, rinoscopia com inspeção visual e repetir
biópsias, carga viral EBV.
- Nasal I com ou sem fatores de risco:
• RC: Observar
• RP: encaminhar para TMO
• Refratário: QT combinada** e encaminhar para TMO ou tratamento de suporte/paliativo
- Nasal II, IV ou extranasal I, II, IV:
• RC ou RP: encaminhar para TMO
• Refratário: QT combinada ou tratamento de suporte/paliativo

154

** - QT combinada:
- SMILE (asparginase, methotrexate, dexametasona, ifosfamida, etoposido)
Methotrexate
Ifosfamida +
Mesna
Etoposide
Ácido Folínico

SM
IL
E
(28
dia
s)

Dexametasona
L-Asparaginase

2g/m2
1.500mg/m
2
+
900mg/m2
100mg/m2
45mg/dose
40mg/dia
6.000U/m2

Diluir em 500ml SF, EV em 6h
Diluir em 1000ml SF, EV em 6h
Diluir em 500ml SF, EV em 2h
Iniciar 24h após término do MTX,
VO/EV de 6/6h (total de 4 doses)
VO (1 vez ao dia)
Diluir em 250ml SF, EV em 2h

D1
D2 a D4
D2 a D4
D2 a D4
D2 a D4
D8, D10, D12, D14, D16,
D18, D20

• Garantir hidratação e alcalinização urinária adequadas devido MTX.
• Dosar MTX nas horas 24, 48 e 72h, ou até o nível sérico abaixo de 0,1mcmol. Continuar
com ácido folínico até MTX < 0,1mcmol.
• No D6 iniciar G-CSF 300mcg SC até neutrófilos atingir> 1x109/L
• Antes da infusão do L-ASP fazer pré-medicação: dexclorfeniramina 2 mg VO e
hidrocortisona 100 mg EV
• Realizar teste cutâneo antes da infusão do L-ASP.
• Profilaxia para P. jiroveci

2/3De
VIC
(21
dias)

Radioquimioterapia concorrente: - RxT 50Gy e 3 ciclos de 2/3DeVIC (dexametasona,
etoposido, ifosfamida, carboplatina)
Dexametasona
40 mg
EV
D1 a D3
Etoposide
67mg/m2/dia
infusão em 2 horas
D1 a D3
Ifosfamida +
1.000mg/m2 +
Diluir em 1000ml SF,
D1 a D3
2
Mesna
600mg/m
EV em 3h
D1
2
Carboplatina
200mg/m
EV em 30 minutos

Radioquimioterapia seqüencial: SMILE seguido de RxT 45-50Gy

•

•
•
•
•

- LEUCEMIA DE CÉLULAS GRANDES E GRANULARES T
Na suspeita clínica (investigação de neutropenia, trombocitopenia, anemia e/ou
esplenomegalia) sempre avaliar a hematoscopia do sangue periférico. Se observados
linfócitos grandes e granulares (LGG), enviar o SP para citometria de fluxo. CD3+, CD8+,
CD16+, CD57+, CD56 negativo, CD28 negativo, CD45RA+, TCRαβ+, TIA1+, granzima B e
M+.
Solicitar fator reumatóide, FAN, VHS.
Imunofenotipagem de medula óssea e biópsia de medula óssea com imuno-histoquímica são
necessários para confirmar o diagnóstico caso o SP seja inconclusivo, especialmente se LGG
< 0.5x109/L ou em casos suspeitos de falência medular.
Esplenomegalia (25-50%), artrite reumatóide (11-36%), neutropenia (15-56%). É a principal
causa de neutropenia auto-imune.
População pequena e clinicamente insignificante de clones LGG pode estar presente em
pacientes com falência medular.

Indicação para tratamento: neutrófilos < 0.5x109/L, Hb < 10g/dL ou necessidade transfusional,
plaquetas < 50x109/L, doenças auto-imunes associadas necessitando tratamento (especialmente artrite
reumatóide), esplenomegalia sintomática, sintomas B, hipertensão arterial pulmonar.
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1a opção (1a linha): MTX 10mg/m2 VO semanal. Associar prednisona se houver sintomas de
doenças auto-imunes associadas. Se não houver resposta não se deve ultrapassar 4 meses de
tratamento. Havendo RC ou RP, manter o esquema indefinidamente.
2a opção (1a linha): Ciclofosfamida 50-100mg/dia VO. Se não houver resposta não se deve
ultrapassar 4 meses de tratamento. Nos casos de RC ou RP fazer no máximo 12 meses. Outra opção é
ciclosporina 5-10mg/kg/dia (tempo de tratamento idem MTX), especialmente se houver anemia
associada.
Havendo falha ou perda de resposta, seguir o tratamento com outra opção de 1a linha. Se
houver falha ou perda de resposta às outras opções, considerar, análogos da purina ou
esplenectomia.
Avaliação de resposta: Sempre deve ser feita após 4 meses do início de alguma opção terapêutica.
Normalização do hemograma: Hb > 12 g/dL, neutrófilos > 1.5 x109/L,
RC
plaquetas > 150 x109/L, resolução da linfocitose<4 x109/L e LGG
<0.5 x109/L.
Recuperação dos parâmetros previamente alterados: Hb > 8 g/dL,
RP
neutrófilos > 0.5 x109/L, plaquetas > 50 x109/L e independência
transfusional.
Resposta molecular
Desaparecimento do clone LGG por PCR previamente identificado.
completa
Falha
Não preenche os critérios acima.
Progressão de doença

Piora das citopenia ou organomegalia.

14- LEUCEMIA PROLINFICÍTICA T
- Esplenomegalia, linfoadenopatia, leucocitose geralmente acima de 100 x109/L.
- Hematoscopia do sangue periférico.
- TDT negativo, CD2+, CD3 fraco+, CD5+, CD7 forte+, expressão variável de CD4 e CD8.
- Inv(14) em 75% dos casos, alterações do 8 em > 50% dos casos.

TRATAMENTO:
- Assintomático: Observar até progressão/sintomas
- Sintomático:

FMC (Fludarabina, Mitoxantrona, Ciclofosfamida)

- RC ou RP: TMO alogênico ou autólogo se não houver doador
- Sem resposta: Tratamento paliativo
14- LEUCEMIA PROLINFICÍTICA B
- Esplenomegalia, leucocitose geralmente acima de 100 x109/L.
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- Hematoscopia do sangue periférico.
- CD20, 22, 24, 79b, FMC7 positivos, Igs+, CD23 negativo, CD5 negativo (em 30% dos casos pode
ser +, o que dificulta o diagnóstico diferencial com Linfoma do Manto).
- É necessária a presença de > 55% de prolinfócitos no sangue periférico para o diagnóstico.
- Análise de mutação/deleção TP53, se disponível

TRATAMENTO:
- Conduzir segundo o protocolo de LLC; caso não haja resposta ao RFC ou se o paciente apresentar
anormalidades no TP53 (mutação/deleção), avaliar esplenectomia / RxT esplênica seguido de TMO
não mieloablativo (encaminhar para TMO).
ESQUEMAS COMUNS DE QUIMIOTERAPIA:

R-CHOP (21 dias)
1ª linha

Rituximabe
Ciclofosfamida
Doxorrubicina
Oncovin
Prednisona

375mg/m2 EV
750mg/m2 EV
50mg/m2 EV
1,4mg/m2 (max 2mg) EV
Prednisona 100mg VO

R-COP (21 dias)
1ª linha

Rituximabe
Ciclofosfamida
Oncovin
Prednisona

375mg/m2 EV
750mg/m2 EV
1,4mg/m2 (max 2mg) EV
Prednisona 100mg VO

Rituximabe
Etoposideo
Metilprednisolona
Cisplatina - repor Mg,
diurese com manitol
Citarabina

375mg/m2 EV D1
60 mg/m2 EV
500 mg EV
25 mg/m2 EV em 24h

R-ESHAP (28 dias)
2ª linha

2 g/m2 EV em 2h
2

R-ICE (28 dias)
2ª linha

R-DHAP (28 dias)
2ª linha

R-FC (28 dias)
2ª linha

Rituximabe
Etoposideo
Ifosfamida
Mesna
Carboplatina (dose máxima
de 800 mg)
G-CSF
Rituximabe
Dexametasona
Cisplatina
Citarabina de 12/12h, total
de 2 doses, iniciar após o
término da cisplatina
Rituximabe
Fludarabina
Ciclofosfamida

375 mg/m
100 mg/m2
2
5 g/m EV infusão em 24h
5 g/m2 EV diluir com
ifosfamida
AUC 5 = [5 X (clearance de
creatinina + 25)]
5mcg/kg/dia

D1
D1
D1
D1
D1 a
D5
D1
D1
D1
D1 a
D5
D1
D1 D4
D1 –
D5
D1 D4
D5
D1
D1-D3
D2
D2
D2
D7D14

375 mg/m2 EV
40mg EV
100mg/m2 em 24h
2.000mg/m2 EV em 2h

D1
D1-D4
D1
D2

375mg/m2 EV
25mg/m2 EV
250mg/m2 EV imediatamente

D1
D1-D3
D1-D3
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antes da fludarabina
Fludarabina (28
dias)
2ª linha, não TMO
Gencitabina +
Dexametasona
+ Cisplatina
(21 dias)

Fludarabina
Gencitabina
Dexametasona
Cisplatina

25 mg/m2

D1-D5

1g/m2 EV infusão de 30
minutos
40 mg/dia VO
75 mg/m2 EV infusão de 60
minutos

D1 e
D8

Vincristina
Prednisona

375mg/m2 EV
750mg/m2 EV
50mg/m2 EV D1 e 100
mg/m2 D2 e D3
1,4mg/m2 (max 2mg) EV
100mg VO D1 a D5

R mini CHOP

Rituximabe
Doxorrubicina
Ciclofosfamida
Vincristina
Prednisona

375 mg/m2
25 mg/m2
400 mg/m2
1 mg
40 mg/m2

MADIT

Metotrexate
Ara-c
Dexametasona

12 mg
40 mg
4 mg

R – CEOP

Rituximabe
Ciclofosfamida
Etoposide

D1 a
D4
D1
D1
D1

D1
D1 a
D5
D1
D1
D1
D1
D1 a
D5

D1 a
25 mg/m EV
D3
Fludarabina
FMC
D1
Mitoxantrone
8 mg/m2 EV
(a cada 28 dias)
D1 a
Ciclofosfamida
200 mg/m2 EV
D3
Cuidados com o Rituximabe: Fazer pré-medicação com Polaramine e Decadron 10mg. Diluir
1mg/1ml. Infundir 50 ml/h nas 2 horas iniciais, depois aumentar a infusão em 50ml/h a cada 30 min
até 200ml/h. Caso haja reação, interromper a infusão, fazer Hidrocortisona 100mg EV e retornar a
infusão mais lentamente após recuperação da reação.
Fludarabina: Solicitar coombs direto. Fazer profilaxia para P. jiroveci durante o tratamento e manter
por 8 semanas após completar os ciclos.
G-CFS: considerar indicação para qualquer protocolo acima.
Colírio dexametasona: para os protocolos com citarabina.
Profilaxia com aciclovir: se história de reativação prévia de H. zoster / H. simples.
Ajustar a dose dos quimioterápicos de acordo com o apêndice
2
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LEUCEMIA / LINFOMA DE CÉLULAS T DO ADULTO
CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS:
- Infiltração por linfócitos malignos ativados (flower cells em 75%, pode haver variante
cerebriforme).
- Leucocitose com linfocitose acima de 4.000/ml nas formas crônicas e leucêmicas
- Citometria de fluxo do sangue periférico:
Expressão de CD2, CD4, CD5, CD25, HLA-DR, CD29.
Não expressão de CD7, CD8, CD 26
Fraco C3
- Sorologia positiva para HTLV-I.
- Alterações citogenéticas são mais comuns nas formas leucêmica e linfomatosa. Trissomia 5, 7,
alteração no 6 e 14 e perda do X.
FATORES PROGNÓSTICOS:
- PS maior que 2, LDH acima do valor normal, idade maior ou igual a 40 anos, mais de três sítios
acometidos, hipercalcemia
SUBTIPOS:
SMOLDERING

FORMA CRÔNICA

Lesão cutânea ou
infiltrado pulmonar
Ausência de
linfonodo /
visceromegalias
1 – 5% células
leucêmicas no SP
Ausência de
hipercalcemia
LDH normal
Sem infiltração SNC,
gastrointestinal ou
ossos

Lesão cutânea, hepática,
pulmonar ou
linfonodomegalia
Sem outro
acometimento visceral
Linfocitose acima de
4.000 com células
leucêmicas circulantes
Ausência de
hipercalcemia
LDH 2x normal
Forma desfavorável
Pelo menos um critério
de:
Albumina baixa, LDH
ou uréia altas

FORMA AGUDA
(LEUCÊMICA) 60%
casos

FORMA
LINFOMATOSA
(TUMORAL) 20%
casos

Linfonodomegalia
maciça, geralmente
poupa mediastino
Hepatoesplenomegalia
Lesões líticas
Acometimento visceral
múltiplo ( pele,
gastrointestinal,
pulmão)
Comprometimento
acentuado do SP por
células leucêmicas
Hipercalcemia
freqüente (pode ser
grave)
LDH elevado

Organomegalia
Acometimento visceral
múltiplo
Mais de 1% células
leucêmicas no SP
Hipercalcemia
possível
LDH elevado

EXAMES COMPLEMENTARES
- Hemograma completo com reticulócitos e hematoscopia de sangue periférico.
- Bioquímica, hepatograma, cálcio, LDH.
- Imunofenotipagem de sangue periférico se leucometria elevada ou evidência morfológica de células
patológicas.
- Beta- HCG se mulher em idade fértil e pretende-se iniciar QT.
- Biópsia ganglionar com imunohistoquímica.
- Aspirado de medula óssea com imunofenotipagem.
- Biópsia de medula óssea com imunohistoquímica. Biópsia de pele e TGI, se indicado, com
imunohistoquímica.
- Punção lombar nas formas leucêmica e linfomatosa ou pacientes com sintomas neurológicos
- Tomografias de pescoço, tórax, abdome e pelve.
- EDA
- Radiografia do corpo inteiro.
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INFECÇÕES FREQUENTES: CMV, Pneumocystis Jirovecci (Carinii), estrongiloidíase
disseminada, criptococose, toxoplasmose, infecção fúngica invasiva, abscesso ou sepse bacteriana.
TRATAMENTO: 1a LINHA
Classificação de Shimoyama
Forma crônica favorável e Smoldering – observação clínica ou zidovudina com interferon.
Forma linfomatosa – CHOP-14 x 8 ciclos com suporte GCSF, seguida de zidovudina com interferon
(contínuo)
Forma crônica desfavorável e leucêmica - zidovudina com interferon (contínuo)
- Interferon-alfa: iniciar com 5.000.000- 6.000.000 U/m2/dia por 1 mês. Depois, de 3.000.000 –
5.000.000 UI/ m2/dia.
- Zidovudina 900 mg/dia divididos em 3 doses por 1 mês. Depois, 600 mg/dia divididos em 2
doses.
Profilaxia SNC : MADIT no D1 de cada ciclo de CHOP ou 1x/mês.
TRATAMENTO DE SUPORTE
Tratamento da hipercalcemia: Tratar sempre os pacientes sintomáticos e os com cálcio acima de 14
mg/dl independente dos sintomas. Considerar tratamento nos assintomáticos com cálcio acima de 12
mg/dl.
 Hidratação venosa: SF 0,9% de 200-300 ml/hora e mantendo débito urinário de 100-150
ml/hora. Considerar volumes menores de acordo com a idade, funções cardíaca e renal e
comorbidades. Deve-se evitar uso concomitante de diuréticos de alça, na ausência de
disfunção cardíaca ou renal.
 Bifosfonados: Ácido zoledrônico 4 mg EV infusão em 15 minutos. Resposta mais eficaz e
duradoura. Relacionado, em raros casos, com esteonecrose de mandíbula.
Pamidronato 60 mg EV se Cálcio sérico até 13,5 mg/ml e 90 mg se Cálcio
maior que este valor. Infusão em 2 horas. Os níveis de cálcio começam a diminuir em 24 a 48 horas e
as doses não devem der repetidas dentro do intervalo mínimo de 7 dias.
OBS: Nos pacientes com insuficiência renal ( creatinina acima de 4,5 mg/dl) , reduzir dose de
pamidronato para 30-45 mg e aumentar tempo de infusão do ácido zoledrônico para 30-60 minutos.
Profilaxias: Sulfametoxazol/ Trimetoprim, aciclovir, fluconazol, ivermectina e albendazol.
QT IT nas formas agressivas (linfomatosa e leucêmica): mesmo sem infiltração ou sintomas. Mais
da metade dos casos que recaem, o fazem no SNC.
Critérios de resposta:
Avaliar resposta do tratamento com 1 mês: história, exame físico, hematoscopia, hemograma, LDH,
bioquímica e TC, conforme apresentação inicial da doença.
Remissão completa (RC): Normalização do hemograma e desaparecimento de lesões tumorais.O
efeito deve durar pelo menos um mês.Linfócitos anômalos menos de 5 %.
Resposta parcial muito boa: RC com mais de 5% de linfócitos anômalos.
Resposta parcial: Redução de 50% dos linfócitos anômalos e da massa tumoral.
Sem resposta: Redução de menos de 50% da massa tumoral e respondedores que recaem antes de 1
mês.
TRATAMENTO DE RECAÍDA




Se tiver feito CHOP, considerar ICE, ESHAP, ou GDP seguido de INF + AZT
Se tiver feito INF + AZT , considerar CHOP- 14 x 8 ciclos , seguido de INF + AZT
TMO alogênico: Considerar em pacientes refratários ou recaídos.
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MICOSE FUNGÓIDE E SÍNDROME DE SÉZARY
Definição:
Micose fungóide é um linfoma não-Hodgkin de origem T indolente extranodal que inicialmente se
desenvolve na pele com prurido e eritroderma exfoliativo, mas que pode acometer linfonodos, sangue
e vísceras.
A Síndrome de Sezary é uma variante mais agressiva do linfoma de células T cutâneo onde se observa
a tríade eritrodermia, linfadenopatia generalizada e a presença das células de Sezary ( linfócitos com
núcleo convoluto, cerebriforme) circulando no sangue periférico.
Exames complementares:
Análise de sangue periférico: Hematoscopia com pesquisa de células de Sezary
Citometria de fluxo com positividade para CD 2, CD 3, CD 4, CD 5 e rearranjo TCR e negatividade
para CD 7, CD 8 e CD 26.
Biópsia de pele, linfonodo, conforme quadro clínico, com imunohistoquímica. A presença de coleções
intraepidérmicas de células atípicas , microabscessos de Pautrier, é um achado muito característico da
micose fungóide, porém pouco frequente. Marcação positiva: CD2, CD3, CD4, CD5, rearranjo TCR.
Em raros casos, pode haver CD8 positivo, especialmente na população pediátrica. A marcação CD7
negativa é freqüente em todos os estágios da doença.
Realizar Biópsia de medula óssea em casos com necessidade de documentação de doença visceral e
anormalidade hematológica inexplicável.
Cariótipos complexos são comuns nos estágios mais avançados.
Tomografia computadorizada de tórax, abdome e pelve. Considerar TC de pescoço em casos
selecionados.
ESTADIAMENTO TNM
para linfomas de células T
cutâneos ( LCTC)
IA - T1+N0+NP0+M0
IB - T2+N0+NP0+M0
IIA - T1 ouT2+N1+NP0+M0
IIB - T3+N0+ NP0+M0
III - T4+N0+NP0+M0
IVA - T1 a T4+N0 ou
1+NP1+ M0
IVB - T1 a T4+N0 ou 1+ NP)
ou 1+ M1

T0: Lesões clinicamente ou histopatologicamente suspeitas
T1: placas eritematosas limitadas, localizadas em menos de 10%
da superfície corporal
T1: placas generalizadas, cobrindo mais de 10% da superfície
corporal
T3: tumores cutâneos ( um ou mais)
T4: eritroderma generalizado > 80% da superfície corporal
N0: sem linfonodos anormais
N1: linfonodos anormais
NPO: biópsia realizada, descartado LCTC
NP1: Biópsia realizada, LCTC
M0: Sem envolvimento visceral
M1: Envolvimento visceral ( histopatológico obrigatório)
A: Ausência de sintomas B
B: Presença de febre, sudorese noturna e emagrecimento > 10%
peso em 6 meses

TRATAMENTO
Inicialmente usa-se o tratamento tópico, que pode envolver corticóides, retinóide tópico
(isotretinoína), se disponível e fototerapia (UVA/UVB).
A radioterapia localizada (localized electron beam therapy com 8-36Gy) é reservada para casos com
envolvimento cutâneo extenso, placas espessadas generalizadas e pouca resposta às demais terapias.
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Tratamento sistêmico pode ser feito com fotoaférese, interferon-alfa, quimioterapia em monoterapia
ou em esquema combinado, retinóides orais.
Retinóides orais podem causar fotosensibilidade, xerose, mialgia, artralgia, cefaléia e visão turva
noturna além dos efeitos teratogênicos, hepatotoxicidade e hiperlipidemia.
Interferon alfa de 3-5 milhões SC 3x/semana, podendo aumentar a dose até 12 milhões 3x/semana
caso tenha boa tolerância. Os efeitos colaterais são dose-dependentes e incluem sintomas
constitucionais, febre, calafrio, mialgia, mal estar e anorexia.
Interferon, retinóides sistêmicos e fotoférese podem ser associados à fototerapia ou à quimioterapia.
Estágio IA
Estágio
1A

Tratamento
Tópico com
ou sem IFN
ou IFN
isolado

Estágio 1B/2B

Estágio 3/Sezary

Tratamento
tópico com
IFN

Estágio 4A/B

Fotoaférese isolada
ou com IFN ou
tratamento tópico
com
ou sem IFN
ou IFN isolado

Em todos os casos acima, se houver progressão e não tenha sido utilizado, fazer uso de IFN. Caso não
haja resposta, utilizar um dos esquemas abaixo:
1) Agentes citotóxicos em monoterapia:
 - Metotrexate:
• para doença limitada: 5-50 mg/semanal VO ou 5-50 mg/m2 /semanal EV
• doença extensa: 60 mg/m2 em infusão contínua de 24h associado a ácido folínico
EV 10 mg/m2 6 horas após o término do metotrexate e depois oral por mais 5
doses adicionais.
 - Doxorrubicina lipossomal, se disponível: 20 mg/m2 nos dias D1 e D15 a cada 28
dias por 6 ciclos.
 - Gencitabina: 1200 mg/m2 EV D1, D8 e D15 a cada 28 dias na dose infusão de 30
minutos por 6 ciclos.
- Outras opções Etoposideo, ciclofosfamida ou análogos da purina como fludarabina.
2) Poliquimioterapia:
CHOP (ciclofosfamida, adriamicina, vincristina e prednisona)
COP (ciclofosfamida, vincristina e prednisona)

3) Controle dos sintomas: Esteróides e radioterapia
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MIELOMA MÚLTIPLO
EXAMES LABORATORIAIS AO DIAGNÓSTICO
- Anamnese e exame físico.
- Hemograma completo.
- Bioquímica: uréia, creatinina, eletrólitos, proteínas totais e frações, LDH, hepatograma.
- Coagulograma.
- β2-microglobulina.
- Dosagem de imunoglobulinas IgG, IgA, IgM e dosagem de cadeias leves no soro.
- Eletroforese de proteínas no sangue com quantificação de componente monoclonal.
- Imunofixação de proteínas séricas
- Urina de 24 horas: proteinúria de 24 horas, clearance de creatinina.
- Eletroforese de proteínas em urina de 24 horas com quantificação de componente
monoclonal.
- Imunofixação de proteínas urinárias em amostra de 24 horas
- Dosagem de cadeias leves em urina de 24 horas.
- Mielograma. BMO se necessário.
- Citometria de fluxo de aspirado de medula óssea para quantificação de plasmócitos
monoclonais.
- Citogenética convencional ( pesquisa de del13 ).
- FISH para t(4;14), t(14;16), Del 17p13.
- Inventário ósseo.
- RNM quando há suspeita de sinais de compressão medular ou na suspeita de
plasmocitoma ósseo solitário. Considerar em todos os pacientes com quadro de dor em
que a radiografia simples não mostrou anormalidade.
DEFINIÇÃO / CLASSIFICAÇÃO (IMWG)
Mieloma Múltiplo (todos os três critérios devem estar presentes)
1. Presença de proteína monoclonal sérica e/ou urinária
2. Plasmócitos clonais na medula óssea (clonalidade por citometria de fluxo) ou plasmocitoma
3. Presença de lesão em órgão relacionada à atividade de doença (CRAB):
Cálcio Aumentado (acima de 1mg/dl acima do limite superior da normalidade ou
cálcio acima de 11mg/dl)
Renal Insuficiência (creatinina acima de 2,0 mg/dl)
Anemia (hemoglobina 2g/dl abaixo d limite inferior da normalidade ou menor que 10
g/dl)
Bone: lesão lítica e/ou osteopenia severa.
Mieloma Multiplo Não Secretor (todos os critérios):
Ausência de proteína M sérica e/ou urinária
Plasmócitos clonais na medula óssea maior que 10%
Presença de lesão em órgão relacionada à atividade de doença (CRAB):
Mieloma Múltiplo Smoldering, Assintomático (todos os critérios)
Proteína monoclonal sérica maior 3 g/dL e/ou células plasmáticas clonais na medula óssea maior
que10%
Nenhuma lesão em órgão relacionada à atividade de doença
Gamopatia Monoclonal de Significado Indeterminado – MGUS (todos os critérios)
Proteína sérica monoclonal menor 3 g/Dl
Plasmócitos clonais na medula óssea menor que10%
Nenhuma lesão em órgão relacionada à atividade de doença
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PROGNÓSTICO
INDICE DE ESTADIAMENTO INTERNACIONAL (ISS)
Estadio I (sobrevida mediana 62 meses)
β 2-microglobulina menor que 3,5 mg/dL e albumina sérica maior ou igual a 3,5 mg/dL
Estadio II (sobrevida mediana 44 meses)
não preenche critérios para estadio I e III
Estadio III (sobrevida mediana 29 meses)
β 2-microglobulina maior ou igual a 5,5 mg/dL
ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO
1 - Alto risco qualquer uma destas alterações:
Citogenética convencional - del 13.
FISH - t(4;14); t(14;16), del p17p13.
2 - Risco padrão: quando não estiverem presentes as alterações acima.
TRATAMENTO
Indicação de tratamento: apenas pacientes com mieloma múltiplo sintomático.
Todos os pacientes com até 70 anos são elegíveis para transplante autólogo.
Critérios de exclusão para transplante: PS maior que 2, disfunção orgânica grave e infecção não
controlada.
Elegíveis para TCTH:
Encaminhar para o ambulatório de transplante e em paralelo iniciar tratamento.
Tratamento direcionado conforme o risco do paciente.
1°) Indução:
- PACIENTES DE ALTO RISCO: CyBorD adaptado
Bortezomibe (*)
Ciclofosfamida

1,5 mg/m2 SC ou EV
300 mg/m² VO ou EV

D1, D8, D15, D22
D1, D8, D15, D22
D1 ao D4, D9 ao D12 e D17 ao D20 nos
Dexametasona
40 mg VO ou EV
ciclos 1 e 2; D1, D8, D15, D22 nos ciclos
3e4
Repetir de 28 em 28 dias por 4 ciclos ciclos pré-transplante.
Profilaxia de PCP e herpes zoster (SMT + TMP 800mg +160 mg 2x/dia/ e aciclovir 400 mg
2x/dia). (*) Se disponível
- PACIENTES DE RISCO PADRÃO: CTD
300 mg/m² VO
D1, D8, D15, D22
Ciclofosfamida
ou
50mg VO diário
D1 - D28
Talidomida
100-200 mg VO
D1 - D28
Dexametasona
40 mg VO
D1, D8, D15, D22
Repetir de 4 em 4 semanas por quatro ciclos pré-transplante.
Profilaxia PCP e Herpes zoster – ver acima
2º) Consolidação:
Transplante Autólogo de Células Tronco Hematopoéticas (Melfalano 200mg/m²). Considerar
redução de dose em caso de Insuficiência Renal
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3º) Manutenção:
Considerar em pacientes com ISS intermediário e alto e naqueles com resposta menor que RPMB
(Resposta Parcial Muito Boa)
Talidomida
100-200 mg
D1-D28
Dexametasona
40 mg
D1, D8, D15, D22
Repetir de 4 em 4 semanas, de 6 meses a 1 ano . Iniciar no D+100 pós-transplante.
Profilaxia de PCP e Herpes zoster – ver acima
Profilaxia de Trombose Venosa Profunda em pacientes usando talidomida: avaliar fatores
individuais (ver apêndice –TVP), fatores relacionados ao mieloma (hiperviscosidade) e fatores
relacionados ao tratamento (dose mensal de dexametasona maior ou igual a 480 mg, uso de
doxorubicina e Eritropoetina). Pacientes com menos de 2 fatores de risco devem receber AAS
100mg/dia . Se mais do que 2 fatores de risco devem receber enoxaparina 40 mg/dia SC ou varfarina
VO dose plena (INR 2-3)
Pacientes com insuficiência renal ao diagnóstico devem receber tratamento de primeira linha
preferencialmente com regime que contenha bortezomibe, se disponível.
NÃO USAR TALIDOMIDA em mulheres em idade fértil sem a utilização de dois métodos
contraceptivos combinados: um de alta eficácia (DIU, anticontraceptivo oral ou injetável) e um
método de barreira (diafragma ou preservativo de látex). Homens em uso de talidomida também
devem usar preservativo de látex.
Não elegíveis para TCTH: Tratamento direcionado conforme o risco do paciente.
PACIENTES DE ALTO RISCO: VMP
Bortezomibe (*)
1,3 mg/m² SC ou EV
Melfalano
9 mg/m2 VO
Prednisona
60 mg/m2 VO
Ciclo de 5 semanas por nove ciclos.
Profilaxia de PCP e herpes zoster – ver acima
(*) Se disponível
PACIENTES DE BAIXO RISCO: MPTal
Melfalano
4 mg/m2/dia VO
Prednisona
40 mg/m2/dia VO
Talidomida
100 mg/dia VO
Repetir de 6 em 6 semanas por 9 a 12 ciclos.
Profilaxia de PCP, Herpes zoster e TVP.

D1, D8, D15, D22
D1-D4
D1-D4

D1-D7
D1-D7
D1-D28

MANEJO DA NEUROPATIA PERIFÉRICA:
Todos os pacientes em uso de talidomida e bortezomibe devem ser monitorados quanto à presença de
neuropatia periférica:
Talidomida: geralmente polineuropatia periférica sensitiva, progressiva, irreversível e proporcional à
dose administrada. Em pacientes com alteração grau maior ou igual a 3 (i.é.: com comprometimento
funcional), interromper a talidomida. Medidas paliativas: amitriptilina, gabapentina etc.
Bortezomibe: geralmente polineuropatia periférica sensitiva com dor neuropática, reversível e não
progressiva. Interromper o uso até a melhora e reiniciar com uma dose 25% menor (1mg/m2).
ACOMPANHAMENTO:
Mensalmente: hemograma, glicemia, função renal, cálcio, proteínas totais e frações, LDH, VHS,
eletroforese com quantificação do componente monoclonal, dosagem de imunoglobulinas e de cadeia
leve (caso secretor de cadeia leve). Em pacientes com diagnóstico de mieloma múltiplo de cadeia
leve, monitorar resposta mensalmente através da quantificação do componente monoclonal em urina
de 24 horas.
Após o desaparecimento do componente monoclonal na eletroforese, solicitar Imunofixação no
sangue e urina para comprovar o desaparecimento do pico monoclonal
Anualmente: inventário ósseo.
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COMPLICAÇÕES:
Anemia : Eritropoetina 8.000 UI SC 3 vezes por semana (risco de progressão de doença?)
Lesões líticas e/ou osteopenia : usar bisfosfonados:
Pamidronato 90 mg EV a cada 28 dias durante 2 anos. ou
Ácido Zoledrônico 4 mg EV, em 15 min, a cada 28 dias, ao menos por 2 anos. Após esse período,
descontinuar se não houver a necessidade de tratamento ativo ou fazer a cada 3 em meses caso
mantenha tratamento para o mieloma.
Insuficiência renal : Diálise se necessário. Acompanhamento conjunto com a Nefrologia. Regimes
contendo bortezomibe são preferíveis neste contexto.
CRITÉRIOS DE RESPOSTA
Resposta completa
- Ausência de proteína monoclonal no soro e urina por imunofixação.
- Menos de 5 % de plasmócitos na MO.
- Nenhum aumento no tamanho e número de lesões líticas.
- Desaparecimento de plasmocitomas de tecidos moles.
Resposta parcial muito boa
- Desaparecimento de componente M na eletroforese de proteínas sérica e/ou urinária
ou
redução do componente M no soro em mais de 90% e componente em urina de 24 horas
menor que 100 mg.
Resposta parcial
- Mais de 50 % na redução da proteína monoclonal sérica e redução de componente M na
urina de 24 horas mais de 90% ou para menor que 200mg/24 horas.
- Redução maior do que 50% dos plasmocitomas de tecidos moles.

Resposta mínima
- Redução de 25 a 49% de proteína monoclonal sérica e redução de 50 a 89% no
componente M na urina de 24 horas ( mais de 200mg/24h).
Progressão de doença
- Aumento em 25% no menor valor:
• componente M sérico (aumento absoluto maior ou igual a 0,5 g/dL) e/ou
• componente M urinário (aumento absoluto maior ou igual a 200 mg em urina de
24 horas) e/ou
• aumento no percentual de plasmócitos na MO (aumento absoluto maior ou igual
a 10%) e/ou
• surgimento de novos plasmocitomas e/ou
• surgimento de novas lesões ósseas e/ou
• hipercalcemia que não possa ser atribuída à outra causa.
RECIDIVA:
- Paciente jovem com recidiva precoce após transplante autólogo (mais de 1ano): resgate
com protocolos envolvendo múltiplas drogas e, se boa resposta, transplante alogênico
não mieloablativo ou protocolos de ensaios clínicos;
- Paciente jovem e recidiva intermediária após transplante autólogo (2-3 anos): reindução
com nova combinação de drogas e avaliação de opções de transplante (autólogo x
alogênico não mieloablativo)
- Paciente jovem com recidiva tardia após transplante autólogo (3-4 anos): reindução com
esquema inicial e 2º transplante autólogo;
- Paciente idoso ou não elegivel para transplante: reindução com drogas diferentes das
inicias, a menos que a remissão tenha sido longa;
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PLASMOCITOMA:
- Radioterapia envolvendo o tumor, com margem de 2cm e dose 40 Gy (fracionada em 20
sessões);
- Pacientes que não respondem à radioterapia, devem ser tratados conforme indicações
para mieloma multiplo;
- Cirurgia está indicada nos casos de plasmocitoma solitário, se houver instabilidade
estrutural ou comprometimento neurológico
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MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTRON
EXAMES LABORATORIAIS AO DIAGNÓSTICO:
- Hemograma completo.
- Bioquímica com provas de função renal e hepática.
- Coagulograma.
- Mielograma com avaliação da infiltração por linfócitos.
- Imunofenotipagem.
- BMO.
- Imunoeletroforese.
- Dosagem sérica de imunoglobulinas IgG, IgA, IgM, cadeias leves.
Critérios diagnósticos:
 Gamopatia monoclonal IgM independente do valor de IgM.
 Mais de 10% de infiltração da MO por linfócitos pequenos que exibem diferenciação
plasmocítica.
 Imunofenótipo típico (isto é, IgM de superfície positivo, CD5positivo/negativo,
CD10 negativo, CD19, CD20, CD22, CD25, CD27 e FMC7 positivos,CD23, CD103
e CD138 negativos).
MW smoldering - Critérios acima, em pacientes assintomáticos ou sem anemia. Não devem ser
tratados.
Gamopatia monoclonal IgM de significado indeterminado.
 Dosagem de IgM menor que 3.0 g/dL.
 Ausência de anemia, hepatoesplenomegalia, linfonodomegalias e sintomas sistêmicos.
 Mínima ou nenhuma infiltração linfoplasmacítica da MO (menos de 10%).
ESTADIAMENTO





Estágio A (baixo risco) - β2 microglobulina menor que 3,0 mg/dl e Hb maior que 12,0 g/dl
(sobrevida global em 5 anos = 87%).
Estágio B (médio risco) β2 microglobulina menor que 3,0 mg/dl e Hb menor que 12,0 g/dl
(Sobrevida global em 5 anos = 63%).
Estágio C (médio risco) - β2 microglobulina maior que 3,0 mg/dl e IgM menor que 4g/dl
(sobrevida global em 5 anos=53%).
Estágio D (alto risco) - β2 microglobulina maior que 3,0 mg/dl e IgM maior que 4,0 g/dl
(sobrevida global em 5 anos = 21%).

TRATAMENTO
 Pacientes assintomáticos (Smoldering MV) - não devem ser tratados.


Indicações de tratamento - Sintomas relacionados à hiperviscosidade (sangramento oronasal,
visão turva, cefaléia, parestesia, torpor, coma), anemia, pancitopenia, organomegalia
sintomática, bulky, doença linfoproliferativa de base, neuropatia paraneoplásica.
• Plasmaférese - hiperviscosidade, sangramento, quadro neurológico.
• Quimioterapia:
- Clorambucil - 0,1mg/Kg/d uso contínuo ou 0,3mg/Kg/d por 7 dias a cada 4 a 6
semanas até alcançar ao plateau.
- Análogos da purina - cladribina, fludarabina (monoterapia) ou associado a
Rituximabe
- CHOP / COP Associado ao Rituximabe conforme disponibilidade (ver protocolo de
LNH)
- RCD (Rituximab, Ciclofosfamida e Dexametasona) x 6 ciclos. Colocar doses.
Rituximab se disponível.
- Outros esquemas:
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Melfalan
Ciclofosfamida
Prednisona
A cada 4 a 6 semanas, até
12 ciclos
•

6mg/m2/dia
125mg/m2/dia
40mg/m2/dia

D1 a D7
D1 a D7
D1 a D7

. Quando doença estáve -, iniciar clorambucil 3mg/m2/dia e prednisona
6mg/m2/dia continuo até progressão da doença.
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MOMENTO RECOMENDADO PARA AVALIAÇÃO DE UM PACIENTE POR UMA
EQUIPE DE TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOIÉTICAS
(PARA TRANSPLANTE AUTÓLOGO OU ALOGÊNICO)
Adaptado das recomendações de 2007 do National Marrow Donor Program (NMDP) e da American
Society for Blood and Marrow Transplantation (ASBMT)
LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA NO ADULTO:
•

LMA de alto risco incluindo: antecedente de doença hematológica, leucemia relacionada a
tratamento com QT/RxT e falência de indução
• Primeira remissão completa com citogenética de alto risco
• Segunda remissão completa em diante

LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA NO ADULTO:
LLA de alto risco incluindo: citogenética de alto risco (Ph positivo, 11q23), leucocitose ao
diagnóstico (leucometria entre 30.000 – 50.000), leucemia testicular ou de SNC, ausência de
remissão completa com 4 semanas de tratamento e falência de indução primária
• Segunda remissão completa em diante
MIELODISPLASIA:
• IPSS intermediário 1, intermediário 2 ou alto, o que inclui: percentual de blastos na medula
óssea acima de 5%, citogenética de risco intermediário ou ruim e mais de uma citopenia
LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA
• Ausência de resposta hematológica ou resposta citogenética menor após três meses de tratamento
com imatinibe
• Ausência de resposta citogenética completa com 6 a 12 meses de terapia com imatinibe
• Progressão de doença em vigência de imatinibe
• Fase acelerada ou crise blástica
LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA NA CRIANÇA:
• Monossomia do 5 ou do 7, idade menor do que dois anos ao diagnóstico, falência de indução
primária
• Primeira remissão completa com doador HLA aparentado idêntico
• Segunda remissão completa em diante
LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA NA CRIANÇA:
• Falência de indução primária, Ph positivo, leucometria acima de 100.000 ao diagnóstico,
rearranjo 11q23, Burkitt, adolescência ao diagnóstico
• Primeira remissão completa menor do que 18 meses
• Segunda remissão completa em diante
LINFOMA NÃO HODGKIN:
• Folicular: em primeira recaída ou transformado em LDGCB
• LDGCB: em primeira recaída ou subsequente ou com ausência de remissão completa com
tratamento de primeira linha
• Manto: sempre encaminhar
• Linfoma T periférico: em primeira remissão completa
LINFOMA DE HODGKIN:
• Ausência de remissão completa após tratamento de primeira linha
• Primeira recaída ou subsequente
MIELOMA MÚLTIPLO:
•

•

Sempre encaminhar (se idade menor do que 70 anos)

HEMOGLOBINÚRIA PAROXÍSTICA NOTURNA:
•

Formas hipoplásicas com pancitopenia acentuada
ANEMIA APLÀSTICA SEVERA:
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•

• Se doador aparentado HLA-idêntico
Sempre que houver falência à terapia de imunossupressão

INDICAÇÕES DE TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE CÉLULAS-TRONCO
HEMATOPOIÉTICAS
- LNHDGC com ausência de remissão completa com tratamento de primeira linha ou em primeira
recaída quimiossensível.
- LNH folicular em primeira recaída com infiltração residual por linfócitos B menor que 20%
(citometria de fluxo) após três ciclos de QT de resgate.
- LNH T periférico com ausência de remissão completa com tratamento de primeira linha ou em
primeira remissão completa.
- LNH da célula do manto com ausência de remissão completa com tratamento de primeira linha
ou em primeira remissão completa.
- Linfoma de Hodgkin com ausência de remissão completa com tratamento de primeira linha ou
em primeira recaída.
- Mieloma múltiplo sintomático.
- LMA M3 em segunda remissão molecular (PCR ou FISH).
- LMA em segunda remissão completa com doença residual mínima negativa por citometria de
fluxo após QT de resgate e sem doador disponível (aparentado e não aparentado).
- Tumor testicular metastático.
CHECK-LIST
PRÉ-TRANSPLANTE
HEMATOPOIÉTICAS
-

AUTÓLOGO

DE

CÉLULAS-TRONCO

Avaliação odontológica.
Avaliação psicológica.
Avaliação serviço social.
Ausência de comorbidades sistêmicas graves.
Ausência de infecção em atividade (especialmente infecção fúngica invasiva).
PS (ECOG) menor ou igual a 2.
Radiografia simples de tórax.
Capacidade vital forçada (CVF) maior ou igual a 60% e difusão de CO (DLCO) normal
(espirometria de fluxo).
Fração de ejeção de VE ) maior ou igual 50% (ecocardiograma transtorácico).
Eletrocardiograma.
β-HCG para mulheres em idade fértil.
Estudo imunhematológico.
Coagulograma.
Sorologias (HIV 1 e 2, HTLV 1 e 2, HBV, HCV, sífilis e chagas).
Ferritina.
T4 livre e TSH.
TGO e TGP até 2 vezes o normal.
Bilirrubina total menor ou igual 2 mg/dL.
Creatinina sérica menor ou igual 1.5 mg/dL.
Clearance de creatinina maior ou igual 60 mL/min.

PROTOCOLO DE TRATAMENTO - LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA
REGIMES DE MOBILIZAÇÃO
Protocolo de Linker reduzido (recomendável pela menor toxicidade):
• Citarabina 2 g/m2/dia D1-D3 em 3 horas.
• Etoposideo 5 mg/kg a cada 12/12 horas D1-D3.
• G-CSF 5 µg/kg a cada 12/12 horas a partir do D14.
• Início de aférese com CD34 maior ou igual10/µL.
Protocolo de linker standard:
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• Citarabina 2 g/m2/dia D1-D4 infusão venosa em 3 horas.
• Etoposideo 40 mg/kg em infusão venosa contínua D1-D4.
• G-CSF 5 µg/kg cada 12/12 horas a partir do D14.
• Início de aférese com CD34 maior ou igual 10/µL.
- Previsão para início de coleta: D25 (D18 até D40).
- Coleta mínima de 2 x 106 células CD34/Kg.
REGIME DE CONDICIONAMENTO E PROFILAXIAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bussulfano - 1mg/kg/dose de 6/6 horas do D menos 7 ao D menos 4 (dose total de 16 mg/kg)
ou bussulfano venoso 0,8 mg/kg/dose de 6/6 horas do D menos 7 ao D menos 4 (desejável
devido à maior previsibilidade farmacocinética).
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 menos 3 e D menos 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.
Fluconazol 200mg IV de 12/12 horas do menos D menos 2 até a pega.
Aciclovir 250 mg/m2 IV de 12/12 horas do D menos 2 até a pega.
Albendazol 400 mg VO durante três dias consecutivos na internação.
Alopurinol 300 mg VO por dia durante condicionamento.
Ácido ursodesoxicólico 300 mg VO 12/12 horas.
Ondansetron 0,15 mg/kg de 6/6h durante quimioterapia
Hiperhidratação com SG 5% com aditivos no volume de 3.000 ml/m2/dia.
G-CSF 5 µg/kg/dia iniciando no D mais 5.

PROTOCOLO DE TRATAMENTO – LINFOMAS REGIMES DE MOBILIZAÇÃO ESHAP
(recomendável):
•
•
•
•
•
•
•

ICE:

Etoposideo 60 mg/m2/dia D1 a D4.
Metilprednisolona 500 mg/dia D1 a D4.
Cisplatina 25 mg/m2/dia D1 a D4 IV contínua (repor magnésio e estimular diurese com
manitol).
Citarabina 2 g/m2 no D5.
Rituximabe 375 mg/m2 D1 se LNH CD20 positivo (desejável).
G-CSF 5 µg/kg/dose de 12/12 horas a partir do D6.
Início de aférese com CD34 maior ou igual 10/µL. Previsão para início de coleta D16
(D13-D22).
•
•
•
•
•
•
•
•

Etoposideo 100 mg/m2 /dia D1 a D3.
Ifosfamida 5 g/m2 em infusão venosa contínua no D2.
Mesna 5 g/m2 em infusão venosa contínua no D2. Diluir com ifosfamida.
Carboplatina na dose AUC 5 no D2, calculado pela fórmula 5 x (clearance de
creatinina + 25). Dose máxima de 800 mg.
Rituximabe 375 mg/m2 D1 se LNH CD20 positivo (desejável).
G-CSF 5 µg/kg/dose de 12/12 horas a partir do D5.
Início de aférese com CD34 maior ou igual 10/µL. Previsão para início de coleta
D14.
Coleta mínima de 2 x 106 células CD34/Kg.
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REGIME DE CONDICIONAMENTO E PROFILAXIAS
CBV escalonado:
• Ciclofosfamida 1.800 mg/m2/dia do D menos 6 ao D menos 3 (dose total de 7.200
mg/m2).
• Etoposideo 400 mg/m2 de 12/12 horas do D menos 6 ao D menos 4 (dose total de
2.400 mg/m2).
• BCNU 450 mg/m2 no D menos 2.
CBV standard:
• Ciclofosfamida 1.500 mg/m2/dia do D menos 6 ao D menos 3 (dose total de 6.000
mg/m2).
• Etoposideo 200 mg/m2 de 12/12 horas do D menos 6 ao D menos 4 (dose total de
2.400 mg/m2).
• BCNU 300 mg/m2 no D menos 2.
A escolha do esquema com doses aumentadas ou padrão deverá ser tomada pela equipe do
transplante.
• 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.
• Fluconazol 200mg IV de 12/12 horas do D menos 2 até a pega.
• Aciclovir 250 mg/m2 IV de 12/12 horas do D menos 2 até a pega.
• Albendazol 400 mg VO durante três dias consecutivos na internação.
• Alopurinol 300 mg VO por dia durante condicionamento.
• Ácido ursodesoxicólico 300 mg VO 12/12 horas.
• Ondansetron 0,15 mg/kg de 6/6h durante quimioterapia e até o quanto for necessário.
• Hiperhidratação com SG 5% com aditivos no volume de 3000 ml/m2/dia.
• G-CSF 5 µg/kg/dia iniciando no D mais 5.
Radioterapia complementar: A radioterapia pré-transplante deve ser evitada por aumentar o risco de
pneumonite. A radioterapia localizada após o transplante autólogo deve ser avaliada nos pacientes
com “bulky disease” pré-transplante ou persistência de doença localizada após o transplante.
Uso de riruximabe em LNH CD20 positivo: É desejável a adição de Rituximabe ao protocolo de
quimioterapia de resgate/mobilização em pacientes com LNH CD20 positivo (R-ESHAP ou R-ICE).
A manutenção com Rituximabe mensal por até 6 meses também é desejável (a duração da
manutenção ainda não é totalmente estabelecida).
PROTOCOLO DE TRATAMENTO - MIELOMA MÚLTIPLO ESTRATIFICAÇÃO




Alto risco: t(4;14) (FISH) e/ou del17p13 (FISH) e/ou 13 q- (citogenética convencional).
- Idade menor do que 60 anos e com doador aparentado, autólogo seguido de alogênico
com condicionamento de intensidade reduzida.
- Idade menor do que 60 anos sem doador aparentado ou idade superior a 60 anos,
autólogo seguido de bortezomibe, se disponível em caso de recaída/progressão.
Baixo risco: ausência dos três fatores descritos acima.
- Idade menor do que 60 anos, coleta para duplo transplante. Realizar transplante
autólogo sequencial em caso de resposta ao primeiro transplante inferior a VGPR
(very good partial remission). Em caso de resposta completa ou VGPR após o
primeiro transplante, iniciar manutenção e realizar segundo transplante se recaída.
- Idade maior do que 60 anos, coleta para um único transplante autólogo.

REGIMES DE MOBILIZAÇÃO
- G-CSF isoladamente:
- G-CSF 10 µg/kg/dia 12/12 horas (subcutâneo). Iniciar pré-coleta a partir do quarto
dia consecutivo do uso do G-CSF.
- Ciclofosfamida + G-CSF:
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- Ciclofosfamida 1,5 g/m2 no D1.
- G-CSF 5 µg/kg subcutâneo de 12/12 a partir do D4.
- Iniciar pré-coleta a partir do D10.
- Recomendável para pacientes que realizarão coleta para duplo transplante.
Início de aférese com CD34 maior ou igual 10/µL. Coleta mínima de 2 x 106 células CD34/Kg para
cada transplante. O produto não deve ser manipulado em caso de coleta para transplante duplo (crio
preservar tão logo quanto possível após a coleta).
REGIME DE CONDICIONAMENTO E PROFILAXIAS
• Melfalano 100 mg/m2 por dia IV em dois dias consecutivos (D menos 2 e D menos 1).
• Fluconazol 200mg IV de 12/12 horas do D menos 2 até a pega.
• Aciclovir 250 mg/m2 IV de 12/12 horas do D menos 2 até a pega.
• Albendazol 400 mg VO durante três dias consecutivos na internação.
• Alopurinol 300 mg VO por dia durante condicionamento.
• Ácido ursodesoxicólico 300 mg VO 12/12 horas.
• Ondansetron 0,15 mg/kg de 6/6h durante quimioterapia e até o quanto for necessário.
• Hiperhidratação com SG 5% com aditivos no volume de 3.000 ml/m2/dia.
• G-CSF 5 µg/kg/dia iniciando no D mais 5.
Obs: A dose de melfalano deve se reduzida de 200 mg/m2 para 140 mg/m2 em pacientes
com insuficiência renal ou com outra disfunção orgânica.
Manutenção: Manutenção com talidomida na dose de 50 a 100 mg/dia deve ser iniciada após o
primeiro mês de transplante autólogo caso não exista contraindicação (hipersensibilidade, neuropatia
periférica grau III ou IV prévia ou mulheres em idade fértil). A manutenção com talidomida deve ser
mantida indefinidamente.
Os pacientes com lesões ósseas deverão receber bisfosfonado mensal por pelo menos 24 meses. Após
2 anos, aumentar intervalo para trimestral para pacientes que necessitem de terapia para mieloma
múltiplo ou interromper o uso em caso de doença controlada.
Bortezomibe: Desejável para pacientes de alto risco que apresentem persistência de doença ou
progressão após o transplante autólogo. Dose inicial: 1,3 mg/m2 D1, D4, D8 e D11 (ciclos de 21 em
21 dias). Reduzir dosagem conforme toxicidade (neurológica e hematológica) ou em casos de
disfunção hepática ou renal.
PROTOCOLO DE INFUSÃO DE CÉLULAS-TRONCO DE SANGUE PERIFÉRICO
CRIOPRESERVADAS EM DMSO
- Soro fisiológico 500 mL IV antes e após infusão de CTSP.
- Manitol 20% 100 mL IV e furosemida 10 mg antes e após infusão de CTSP.
- Prometazina 12,5 mg IV antes da infusão de CTSP.
- Paracetamol 750 mg VO antes da infusão de CTSP.
TERAPIA DE SUPORTE
- Suporte transfusional objetivando manutenção de Hb acima de 8g/dL e de plaquetas acima de
10.000/μL. Todos hemocomponentes devem ser irradiados e filtrados.
- Suporte analgésico para mucosite com sulfato de morfina em infusão contínua. Diluição de 0,1
mg/mL com dosagem inicial recomendada de 0,01 mg/kg/h.
- Protocolo de prevenção e tratamento de mucosite oral com laser.
- Tratamento inicial da neutropenia febril com cefepime 2g IV de 12/12 horas após coleta de
hemocultura de ambas as vias do cateter e também de acesso venoso periférico.
- Vancomicina deve ser acrescentada ao esquema inicial nos casos de casos de: instabilidade
hemodinâmica, infecção em sítio de cateter venoso central, colonização por Staphylococcus sp
MRSA e mucosite oral severa. A manutenção da vancomicina deve ser guiada pelos resultados
das hemoculturas inicias.
- Em casos de choque séptico, deve-se trocar o acesso venoso central imediatamente e iniciar
meropenem associado à vancomicina. Os pacientes que apresentarem manutenção ou
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recrudescimento da febre com hemoculturas iniciais negativas devem ser rastreados e solicitado
novas culturas. Nestes casos, deve se avaliar a troca de cefepime por carbapenêmico e/ou início
de terapia antifúngica empírica com anfotericina B. Pacientes com suspeita de fusariose ou
aspergilose invasiva devem ser tratados com voriconazol. (sempre que possível – avaliação da
CCIH)
- Suporte nutricional enteral e/ou parenteral deve ser avaliado nos pacientes com ingesta oral
muito reduzida, status nutricional ruim pré-transplante e sem perspectiva de melhora em curto
prazo.
Profilaxias pós-transplante autólogo
- Profilaxia de PCP: sulfametoxazol/Trimetroprim profilático nos primeiros 12 meses.
- Profilaxia de HSV e VZV: aciclovir até o D mais 30 (dose oral 400 mg 12/12 horas).
COMPLICAÇÕES PRECOCES DO TRANSPLANTE AUTÓLOGO
1. Síndrome de obstrução sinusoidal (SOS): consequente à toxicidade hepática do
condicionamento. Critérios diagnósticos de Seattle (2 de 3):
- bilirrubina total maior que 2 mg/dL;
- hepatomegalia dolorosa;
- ganho de peso sem outra causa aparente (mais de 2% peso basal).
Pode evoluir com disfunção orgânica múltipla. Profilaxia da SOS: adiar transplante se
hepatopatia em atividade, ajustar dose de bussulfano conforme nível sérico, fracionar TBI,
evitar drogas hepatotóxicas e utilização do ácido ursodesoxicólico 600-900 mg/dia durante o
transplante. Tratamento da SOS:
- restrição de sal e água;
- diuréticos;
- manutenção do volume intravascular e da perfusão renal (albumina, transfusão de
hemácias e outras medidas);
- defibrotide 10 mg/kg/dia por 14 dias (infusão de 2 horas de 6/6 horas);
- outras medidas: rt-PA; TIPS, shunt cirúrgico e transplante hepático.
2. Cistite hemorrágica: Secundária à toxicidade do condicionamento ao urotélio
(ciclofosfamida, bussulfano, Etoposideo e TBI) e/ou por infecções virais (adenovírus,
poliomavírus humano tipo BK ou JC, adenovírus e CMV). Prevenção: hiperhidratação,
diurese forçada com furosemida e mesna. Tratamento: hidratação forçada, manutenção de
contagem de plaquetas acima de 50.000/µL e irrigação vesical contínua. Casos mais graves:
infusão intravesical de alúmen, oxigênio hiperbárico, cistoscopia com formalização e
embolização seletiva das artérias vesicais.
3. Síndrome da pega: Ocorre 24 a 48 horas antes da pega de neutrófilos. Critérios diagnósticos:
 - febre de origem não infecciosa. Obrigatoriamente presente e associada a pelo menos
outro critério;
 - rash de pele acometendo mais de 25% da superfície corporal e sem outra causa;
 - infiltrado pulmonar (não atribuível à congestão, embolia ou infecção);
 - diarréia.
 - podem estar presentes também: ganho de peso e disfunção orgânica.
Tratamento: restrição hídrica, diuréticos e metilprednisolona 1 mg/kg de 12/12 horas por 3
dias (seguido de retirada lenta).
4. Pneumonite por BCNU: Ocorre geralmente de 30 a 100 dias após o transplante. Relacionase diretamente com a dose de BCNU utilizada (risco maior com doses acima de 450 mg/m2 e
RxT torácica prévia). Quadro clínico: tosse seca, febre, dispnéia, hipoxemia e infiltrado
pulmonar difuso. É fundamental afastar causas infecciosas (especialmente PCP). Tratamento:
suporte e prednisona 1 mg/kg/dia (retirada lenta).
5. Hemorragia alveolar difusa: Ocorre nos primeiros 30 dias e caracteriza-se por: tosse não
produtiva, dispnéia, hipoxemia, infiltrado pulmonar difuso e lavado broncoalveolar
progressivamente hemorrágico (não atribuível à infecção, trombocitopenia e sobrecarga de
volume). Tratamento: metilprednisolona 250-500 mg de 6/6 horas por 5 dias (seguido de
retirada lenta em 2 a 4 semanas).
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6. Microangiopatia trombótica associada ao transplante: Anemia hemolítica
microangiopática, trombocitopenia, febre de origem não infecciosa, insuficiência renal ou
alterações neurológicas. Tratamento no transplante autólogo: medidas de suporte e
plasmaférese.
7. Disfunção orgânica múltipla. Caracterizada pela presença de 2 ou mais critérios: alterações
de SNC (Folstein maior que 4), disfunção pulmonar (SatO2 abaixo de 90% em duas ocasiões
separadas), insuficiência renal (creatinina acima de 1,5 mg/dL) e disfunção hepática (SOS).
Tratamento: suporte e ATIII (se atividade de antitrombina III reduzida).
COMPLICAÇÕES TARDIAS DO TRANSPLANTE AUTÓLOGO
1. Hipotireoidismo.
2. Insuficiência adrenal nos casos de uso prolongado de corticóide.
3. Falência gonadal/infertilidade. Em homens, a espermatogênese pode ser comprometida, mas a
andropausa não é comum. Em mulheres é comum a ocorrência de amenorréia secundária ao
hipogonadismo hipergonadotrófico. É recomendável a reposição hormonal para manutenção
dos ciclos menstruais e prevenção da osteoporose.
4. Cataratas (TBI e uso de corticóide por mais de 3 meses).
5. Cardiopatia relacionada à QT.
6. Fibrose pulmonar secundária ao uso do BCNU.
7. Hipoacusia com regimes de condicionamento com carboplatina.
8. Complicações neuropsicológicas relacionadas aos agentes neurotóxicos e TBI.
9. Malignidades secundárias (leucemias, linfomas e tumores sólidos).
10. Infecções recorrentes (bacterianas e virais). Secundárias ao comprometimento na imunidade
humoral e celular principalmente nos doze primeiros meses após o transplante.
11. Recomendável acompanhamento e monitorização dos pacientes transplantados conforme os
fatores de risco aos quais os mesmos foram expostos.
ESQUEMA DE VACINAÇÃO PÓS-TRANSPLANTE
Iniciando um ano após o transplante. Encaminhar para o Setor de Imunobiológicos do Hospital
Municipal Jesus.
Dupla tipo adulto (dT): 3 doses
Pólio inativada (Salk): 3 doses

Anti-HBV: 3 doses
antipneumocócica: 1 dose
anti-haemophilus (Hib): 3 doses

anti-influenza: anualmente
MMR (tríplice viral):
somente após dois anos de
transplante
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PARTE II
PROTOCOLOS TRANSFUSIONAIS NAS DOENÇAS HEMATOLÓGICAS
Este protocolo transfusional foi elaborado para lembrar aos médicos prescritores de sangue das
práticas transfusionais. Estas estão baseadas em evidências clínicas.
Deve-se ter em mente que este protocolo poderá não cobrir todas as circunstâncias em que uma
transfusão de sangue é indicada. Haverá situações clínicas que necessitarão de uma transfusão de
sangue e que não estarão descritas neste manual. Assim como, nem sempre para todas as patologias
citadas, haverá necessidade de uma transfusão de sangue. Em ambos os casos, a decisão de
transfundir ou não transfundir um paciente, deverá ser discutida caso a caso e basear-se nos achados
clínicos e laboratoriais.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
Resolução RDC nº 153, de 14 de junho de 2004: Determina o Regulamento Técnico para os
procedimentos hemoterápicos. : D.O.U. - Diário Oficial da União; Poder Executivo, de 24 de junho de
2004;
RESOLUÇÃO RDC Nº 23, DE 24 DE JANEIRO DE 2002: Aprova o Regulamento Técnico sobre
a indicação de uso de crioprecipitado. D.O.U. - Diário Oficial da União; Poder Executivo, de 28 de
janeiro de 2002
RESOLUÇÃO RDC Nº 129, DE 24 DE MAIO DE 2004: Aprova as Diretrizes para a Transfusão de
Plaquetas: D.O.U. - Diário Oficial da União; Poder Executivo, de 25 de maio de 2004.
RESOLUÇÃO RDC NO 10, DE 23 DE JANEIRO DE 2004: Aprova as diretrizes para uso de
Plasma Fresco Congelado - PFC e de Plasma Vírus Inativo: D.O.U. - Diário Oficial da União; Poder
Executivo, de 26 de janeiro de 2004 . Republicada por ter saído com incorreção no original, publicado
no Diário Oficial da União n.º17, de 26 de janeiro de 2004, seção 1, pág. 28.
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PRINCIPAIS COMPONENTES SANGÜÍNEOS
1 – SANGUE TOTAL
DESCRIÇÃO: É o sangue doado sem nenhuma modificação, que será processado nos
hemocomponentes descritos abaixo. Praticamente em desuso. Existem poucas indicações de
transfusão de sangue total. A quantidade de fatores de coagulação não é suficiente e as plaquetas não
estão mais viáveis. O concentrado de hemácias supre de forma mais eficaz que o sangue total, a
reposição de eritrócitos, com a vantagem de ser infundido menor volume.
2 – CONCENTRADO DE HEMÁCIAS:
DESCRIÇÃO: É proveniente de uma bolsa de sangue total que foi centrifugada. Também pode ser
obtido por coleta por aférese.
PREPARAÇÕES ESPECIAIS: Concentrado de Hemácias de Baixo Volume; Concentrado de
Hemácias de Aférese; Concentrado de Hemácias Irradiadas; Concentrado de Hemácias
desleucocitados e Concentrado de Hemácias Lavado.
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO: A solução anticoagulante-preservadora da bolsa de coleta
poderá ser o CPDA1, neste caso o Concentrado de Hemácias terá a validade de 35 dias. Se a esta
solução for adicionado uma solução aditiva como o SAG- MANITOL, a validade da bolsa ficará
estendida até 42 dias. A temperatura de conservação é de 1o C - 60 C.
SELEÇÃO: Os Concentrados de Hemácias deverão ser compatíveis com os anticorpos ABO
presentes no soro do receptor. A Prova de Compatibilidade deve ser realizada antes de cada transfusão
(exceto para as solicitações de “extrema urgência”). Vide RDC 153 de 14 de junho de 2004
INDICAÇÃO: Para pacientes com sintomatologia de deficiência na capacidade de carreamento do
oxigênio ou com hipóxia tissular devida ao número de hemácias circulantes insuficientes. Também
estão indicados na Exangüineo Transfusão (Doença Hemolítica do Recém Nascido) e na Transfusão
de Troca para pacientes com Doença Falciforme.
CONTRA-INDICAÇÕES: Os Concentrados de Hemácias não devem utilizados para tratar anemias
que podem ser corrigidas com terapia não transfusional, como reposição de ferrro e eritropoietina
recombinante. Também não devem ser utilizados como fonte de volume sangüíneo, pressão oncótica,
fatores de coagulação e plaquetas.
3 – CONCENTRADO DE PLAQUETAS:
DESCRIÇÃO: Concentrado de Plaquetas de Sangue Total é obtido a partir de uma doação de sangue
total, através de sucessivas centrifugações.Também pode ser obtido por aférese (Plaqueta de Doador
Único).
PREPARAÇÕES ESPECIAIS: Plaquetas/ Plaquetas de Aférese Irradiadas, Pool de Plaquetas,
Plaquetas/Plaquetas de Aférese Desleucocitadas.
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO: Concentrado Plaquetas de Sangue Total contém 5.5 x 10 de
plaquetas por bolsa, em aproximadamente 50 a 70 ml de plasma. A solução anticoagulantepreservadora é a mesma da bolsa de sangue total coletada inicialmente.
Plaquetas obtidas por aférese contêm > 3.0x1011 de plaquetas em aproximadamente 250 ml de plasma.
A solução anticoagulante-preservadora é o ACD. A temperatura de conservação é 22o C + ou – 2o C e
em agitação constante.
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SELEÇÃO E PREPARAÇÃO: Os concentrados de plaquetas devem ser ABO compatíveis quando
possível. Os receptores Rh negativo devem receber plaquetas Rh negativo, principalmente mulheres
em idade fértil, e crianças do sexo feminino.
Os Concentrados de Plaquetas de Sangue Total devem ser transfundidos sob a forma de “pool”. Estes
são preparados pelo Serviço de Hemoterapia e podem ser de 4, 8 ou 10 concentrados de plaquetas,
dependendo da indicação.
Plaquetas de aférese são utilizadas em dose única.
A resposta à transfusão de plaquetas é menor do que a esperada quando há: febre, sepsis,
esplenomegalia, hemorragia severa, coagulopatia de consumo, aloimunização HLA e certas drogas
(anfotericina)
INDICAÇÕES: O pool de concentrado de plaquetas ou plaqueta de aférese estão indicados quando
há sangramento devido a contagem diminuída de plaquetas circulantes ou quando há plaquetas
funcionalmente anormais.
CONTRA-INDICAÇÕES: Não utilizar em Trombocitopenia Auto-imune e em Púrpura
Trombocitopênica Trombótica.
4 – PLASMA FRESCO CONGELADO:
DESCRIÇÃO: O Plasma Fresco Congelado - PFC, é obtido por centrifugação a partir de uma bolsa
de sangue total coletada. Também pode ser obtido por aférese. Este produto tem que estar totalmente
congelado em ate 8 h após a coleta. O anticoagulante é o mesmo da bolsa de sangue total de origem.
O volume é de aproximadamente 250 ml.
PREPARAÇÕES ESPECIAIS: Plasma de Quarentena – é o plasma cujos testes sorológicos foram
não reagentes, armazenado à temperatura de -20 ºC ou inferior, e que não é utilizado por ocasião da
doação. Este fica armazenado até o retorno do doador para nova doação. Se os novos testes de
triagem mantiverem-se inalterados, o hemocomponente será liberado para uso. Esse procedimento
visa maior segurança transfusional. O plasma de quarentena não deve ser confundido com o plasma
bloqueado para uso, aguardando os resultados da triagem sorológica obrigatória.
Plasma Isento de Crio - é o plasma do qual foi retirado, em sistema fechado, o crioprecipitado. Deve
ser congelado à -20oC ou inferior e tem a validade de 5 anos,
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO: Por definição cada 1 ml de plasma contém 1 IU de cada
fator de coagulação. A temperatura de conservação é de no mínimo -20o C, sendo porem recomendada
a temperatura de -30o C.
Validade – 24 meses, se for armazenado à temperatura de -30oC ou inferior e 12 meses, se for
armazenado em temperatura entre -20o C e 30oC.
SELEÇÃO E PREPARAÇÃO: O PFC deverá ser ABO compatível com as hemácias do receptor.
Deve ser descongelado à temperatura de 37o C e infundido imediatamente.
O volume a ser transfundido é determinado pela superfície corporal do paciente e pela condição
clínica. Em geral usa-se de 5 a 20 ml/Kg.
O PFC transfundido para corrigir alterações da coagulação deve normalizar os níveis de fibrinogênio
e levar o TAP (tempo de protrombina) e PTT (tempo de tromboplastina parcial ativada) para padrões
hemostáticos.
Dose terapêutica de PF a ser administrada nas coagulopatias é de 10 a 20ml/kg levando-se em conta o
quadro clínico e a doença de base do paciente. A freqüência da administração depende da vida média
de cada fator a ser reposto.
INDICAÇÕES: A transfusão de plasma está indicada nas seguintes situações:
Presença de hemorragia associada à coagulopatia documentada (TAP e/ou PTT> 1,5).
Profilaticamente em pacientes que vão se submeter à procedimentos invasivos e têm coagulopatia
(TAP e/ou PTT> 1,5)
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Pacientes com hemorragias e deficiência de Fator V ou Fator XIII.
CONTRA-INDICAÇÕES: Não usar PFC como repositor de volume sangüíneo. Não usar para
coagulopatias que podem ser corrigidas por Vit. K.
5 - CRIOPRECIPITADO:
DESCRIÇÃO: Uma unidade de crioprecipitado é preparada descongelando-se uma unidade de PFC
entre 2oC e 6oC e recuperando-se o precipitado insolúvel em frio que fica depositado no fundo da
bolsa. Este crioprecipitado deve estar recongelado em 1 hora. Contém: fibrinogênio; Fator VIII:C;
Fator VIII:vWF (fator de von Willebrand); Fator XIII e fibronectinas. Cada unidade deve conter no
mínimo 70 UI Fator VIII:C e 140 mg de fibrinogênio em 15 ml de plasma. O crioprecipitado é
transfundido em “pool” de várias unidades.
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO: O anticoagulante é o mesmo da bolsa de origem e sua
validade varia de acordo com a temperatura de conservação.
- (–) 30o C ou inferior a validade é de 24 meses
- (–) 20o C e (–) 30o C a validade é de 12 meses.
SELEÇÃO E PREPARAÇÃO: Preferencialmente a transfusão deverá ser ABO compatível como o
PFC. Para transfusão em crianças deve ser isogrupo. Deve ser descongelado a 37o C e infundido
imediatamente.
INDICAÇÕES: A transfusão de crioprecipitado está indicada sempre que houver hemorragia, e
diminuição do Fibrinogênio abaixo de 10 mg/dL. Além disto, o crioprecipitado está indicado para o
tratamento dos pacientes com hemorragia por déficit de Fator XIII, quando não houver em hipótese
nenhuma, o concentrado de fator VIII industrial, disponível para uso.
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TRANSFUSÃO DE HEMÁCIAS, PLAQUETAS, PLASMA FRESCO CONGELADO E
INDICAÇÕES GERAIS
INDICAÇÕES GERAIS
1 – CONCENTRADO DE HEMÁCIAS: Em pacientes hematológicos, como de resto em qualquer
outro paciente, raramente está indicada a transfusão de hemácias quando a hemoglobina for superior a
10g%, e quase sempre a transfusão deve ser feita quando a hemoglobina for inferior a 6g%.
As exceções a esta regra geral devem ser estabelecidas a partir da avaliação do paciente e da sua
tolerância e adaptação à anemia.
A transfusão de concentrado de hemácias no HEMORIO é sempre feita com componentes
desleucocitados (desleucotização pré-estocagem ou em bancada), nunca à beira do leito.
2 – TRANSFUSÃO DE PLAQUETAS:
TRANSFUSÃO PROFILÁTICA:
Aplasias de medula pós-quimioterapia e/ou pós-radioterapia (incluindo Transplante de Medula
Óssea): A transfusão profilática de plaquetas está indicada sempre que a contagem de plaquetas cair
abaixo de 10.000/µL. Em pacientes que apresentem fatores de risco para hemorragias tais como
grandes esplenomegalias, febre, uso de antibióticos e/ou anti-fúngicos, este gatilho pode ser mais alto
(15.000 ou até 20.000 plaquetas/µL).
Trombocitopenia das Anemias Aplásticas e Síndrome Mielodisplásica (SMD): Recomenda-se a
adoção do gatilho de 5.000 plaquetas/µL em pacientes com anemia aplástica ou SMD estáveis, e
gatilhos de 10.000 plaquetas/µL para pacientes com febre, infecções ou uso de
antibióticos/antifúngicos.
Pacientes Trombocitopênicos que serão submetidos a cirurgias ou procedimentos invasivos:
Recomenda-se a transfusão profilática de plaquetas sempre que a contagem estiver abaixo de
50.000/µL nas seguintes situações: Anestesia peri-dural/ Biópsia transbrônquica/ Biópsia
hepática/Laparotomia/ Punção de veias profundas /Paracentese e toracocentese/Extração
dentária/Biópsia gástrica (endoscópica).
Em cirurgias neurológicas e oftalmológicas é recomendado que a contagem de plaquetas esteja em
torno de 100.000/µL.
Nas cirurgias cardíacas com circulação extracorpórea, não há consenso na literatura sobre a contagem
mínima de 50.000 ou 100.000/µL.
Em todos os casos acima se recomenda a transfusão profilática de plaquetas imediatamente antes dos
procedimentos.
Nos procedimentos de biópsias de medula óssea, punção lombar e broncoscopia (sem biópsia) a
contagem de plaquetas deve estar acima de 20.000/µL.
Não há indicação de transfusão profilática de plaquetas na PÚRPURA
TROMBOCITOPÊNICA IIDIOPÁTICA (PTI): Na preparação para esplenectomia recomenda-se
não transfundir profilaticamente antes da cirurgia, mas deixar reservadas 2 (duas) doses de
concentrados de plaquetas - CP, as quais serão utilizadas durante o ato cirúrgico, se houver
sangramento importante.
Cada dose corresponde a uma unidade de CP obtida de uma unidade de sangue total/10 kg de peso do
receptor ou a uma unidade de CP obtida por aférese.
DOSES E INTERVALOS DE ADMINISTRAÇÃO:
Transfusão Profilática: A dose empregada deve ser de 1 unidade ( ou 5,5 X 1010 plaquetas) para
cada 7-10 Kg de peso do paciente.Em crianças com peso inferior a 7 Kg, a dose deverá ser de 10 a 15
ml/Kg. No entanto, doses mais baixas, de no mínimo uma unidade para cada 5 Kg de peso do
paciente, podem ser aceitáveis. Na maioria das vezes, a transfusão profilática precisa ser repetida a
cada 24 a 48 horas.
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Transfusão Terapêutica: O objetivo da transfusão terapêutica de plaquetas não é elevar a contagem
de plaquetas acima de certo limite, mas ajudar a corrigir o distúrbio hemostático, que pode estar
contribuindo para a hemorragia.
A dose na transfusão curativa é de 1 unidade para cada 7 kg de peso, e os intervalos de administração
são mais curtos (8 a 12 horas), até que a hemorragia seja controlada.
A transfusão terapêutica de plaquetas está indicada no paciente que apresente disfunção plaquetária e
hemorragia com risco de vida, independentemente da contagem de plaquetas.
A transfusão terapêutica de plaquetas também está indicada no paciente que apresente hemorragia em
curso e contagem de plaquetas inferior a 50.000/µL.
COMPATIBILIDADE ABO E Rh:
Transfusões de plaquetas ABO-incompatíveis não estão contra-indicadas, embora o ideal seja
sempre a transfusão de plaquetas ABO-compatíveis. Quando os concentrados de plaquetas
estiverem grosseiramente contaminados por hemácias, não se devem transfundir plaquetas ABOincompatíveis.
Os pacientes Rh negativo só devem receber plaquetas Rh negativo. Se isto não for possível, e se
tiverem que ser usadas plaquetas Rh positivo em pacientes Rh negativo, recomenda-se a utilização de
imunoglobulina anti-D até 72 horas, depois da transfusão, para prevenir a sensibilização do paciente.
Esta recomendação deve ser estritamente seguida em crianças do sexo feminino e mulheres em idade
fértil.
Se o paciente precisar ser novamente transfundido, a infusão de anti-D só precisa ser repetida quando
a pesquisa de anti-D residual pré-transfusional for negativa.
DESLEUCOCITAÇÃO DE PLAQUETAS: Todas as transfusões de plaquetas devem ser feitas,
quando possível, com plaquetas desleucocitadas.
TROMBOCITOPENIA E ANEMIA: Recomenda-se que a dosagem de hemoglobina em pacientes
com trombocitopenia pós-quimioterapia seja mantida acima de 8g%. Esta recomendação se aplica
também aos pacientes refratários à transfusão de plaquetas para os quais não se consegue fornecer
plaquetas HLA-compatíveis.
APLASIA DE MEDULA PÓS-QT E/OU RXT (INCLUINDO TMO), ANEMIA APLÁSTICA E
SMD: A transfusão está indicada quando houver hemorragias outras que não petéquias, equimoses e
gengivorragias, e a contagem de plaquetas for inferior a 50.000/µL. Entre as hemorragias que
requerem a transfusão curativa incluem-se as bolhas hemorrágicas.
CONTRA-INDICAÇÕES FORMAIS À TRANSFUSÃO DE PLAQUETAS: A transfusão
profilática de plaquetas está contra-indicada nas seguintes situações clínicas:
Púrpura Trombocitopênica Trombótica – PTT;
Síndrome hemolítico-urêmica;
Síndrome HELPP;
Púrpura pós-transfusional;
Plaquetopenia Induzida por Heparina
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QUADRO-RESUMO DAS INDICAÇÕES E CONTRA-INDICAÇÕES DAS TRANSFUSÕES
PLAQUETÁRIAS (RDC 129 de 24 de maio de 2004)
INDICAÇÕES PROFILÁTICAS

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS

Contagem plaquetária <20.000 L, em aplasia de
medula pós-químio ou radioterapia.

Contagem plaquetária <50.000/ L e
hemorragia.

Contagem plaquetária <30.000/ L em recémnascidos a termo ou prematuros.

Hemorragia em pacientes com
trombocitopatia.

Púrpura neo-natal alo-imune com contagem
plaquetária <30.000/ L (usar plaquetas HPA-1A
negativo ou plaquetas da mãe)

Púrpura trombocitopênica imune (PTI), na
presença de sangramento intenso ou na
suspeita de hemorragia intracraniana.

Contagem plaquetária <40.000/ L, em distúrbio
de hemostasia secundária (coagulopatia)
associada à plaquetopenia.

Pós-operatório de cirurgia cardíaca com
sangramento e contagem plaquetária <50.000/
L ou com sangramento difuso,
independentemente da contagem de plaquetas.

Contagem plaquetária <50.000/ L, antes de
procedimento cirúrgico ou invasivo.

Coagulação intravascular disseminada (CIVD)
com hemorragia e contagem plaquetária
<50.000/ L

Contagem plaquetária <50.000/ L ou sem
resultado disponível - trombocitopenia por
diluição.
Contagem plaquetária <50.000/ L em recémnascido com febre, septicemia ou que já tenha
apresentado hemorragia.
Contagem plaquetária <100.000/ L em cirurgias
neurológicas ou oftalmológicas.
CONTRA-INDICAÇÕES
Púrpura trombocitopênica trombótica / PTT.
Síndrome hemolítico-urêmica - SHU.

Púrpura pós-transfusional.

Síndrome HELLP.

Plaquetopenia Induzida por Heparina

TRANSFUSÃO DE PLAQUETAS EM PACIENTES REFRATÁRIOS: O diagnóstico de
refratariedade plaquetária deve ser feito quando não há o aumento esperado na contagem de plaquetas
em pelo menos duas transfusões consecutivas.
Recomenda-se que em todos os pacientes submetidos à transfusão repetida de plaquetas, por déficit na
produção plaquetária, seja realizada uma contagem diária de plaquetas no sangue periférico. O
aumento esperado pode ser calculado utilizando-se a fórmula abaixo:
RENDIMENTO TRANSFUSIONAL PLAQUETÁRIO:
(CONTAGEM DE PLAQUETAS PÓS-TRANSFUSÃO - CONTAGEM PRÉTRANSFUSÃO)X PESO(KG) X0,075X 106
Total de plaquetas transfundidas (Total de plaquetas/µL no produto transfundido X volume (mL) do
produto X 103
* Considera-se que houve ineficácia transfusional quando o rendimento fica abaixo de 20% do
esperado.
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MANUSEIO DOS PACIENTES REFRATÁRIOS:
Em pacientes refratários a recomendação geral é não transfundir profilaticamente, a não ser que se
disponha de plaquetas HLA-compatíveis.
Recomenda-se a contagem pré e pós-transfusional de plaquetas em pacientes que recebem
transfusões iterativas. A contagem pós-transfusional pode ser feita depois de decorridos 10 minutos a
1 hora do fim da transfusão, até 24 horas depois. A situação ideal é efetuar a 1ª contagem entre 15
minutos a 1 hora, e após 24 horas de realizada a transfusão.
A contagem de plaquetas pós-transfusional deve ser imperativamente feita nos pacientes que
apresentam, durante ou logo após a transfusão, reação febril com ou sem calafrios, calafrios sem febre
ou sensação de morte iminente. Uma vez confirmada a refratariedade, os pacientes devem ser
transfundidos
usando-se
as
seguintes
estratégias:
PACIENTES PARA OS QUAIS NÃO SEJA POSSÍVEL OBTER PLAQUETAS HLACOMPATÍVEIS
Plaquetas ABO-compatíveis
Plaquetas com menos de 48 horas de coletadas.
Em pacientes que estão recebendo concomitantemente Anfotericina B, fazer um intervalo de 2 horas
entre a infusão do antibiótico e a transfusão, e vice-versa.
Se apesar destas medidas, as transfusões continuarem sendo ineficazes, suspender as transfusões
profiláticas e transfundir os pacientes apenas em casos de hemorragias ou diante de qualquer sintoma
ou sinal sugestivo de hemorragia intracerebral (transfusões terapêuticas).
Nestes casos, as transfusões curativas devem ser feitas a cada 8 a 12 horas, até que a hemorragia seja
controlada.
PACIENTES PARA OS QUAIS SEJA POSSÍVEL OBTER PLAQUETAS HLACOMPATÍVEIS:
A compatibilidade pode ser realizada através de cross match ou da seleção de doadores com fenótipo
HLA compatível com o do paciente, ou compatível com o(s) anticorpo(s) que este apresenta.
1 - TRANSFUSÃO DE PLASMA FRESCO CONGELADO
Em virtude das possibilidades de riscos de transmissão de doenças e da existência de hemoderivados,
atualmente são restritas as indicações terapêuticas de plasma fresco congelado em seu estado natural.
Quando não se dispuser de derivado industrializado ou outro recurso terapêutico.
As indicações de PFC estão determinadas na Resolução RDC nº 10, de 23 de janeiro de 2004.
São elas:
Para a correção de deficiências congênitas e adquiridas isoladas ou combinadas de fator(es) da
coagulação.
Nos casos de deficiência de fator XIII, ou de fibrinogênio ou na doença de von Willebrand não
responsiva a DDAVP, o plasma fresco congelado poderá ser usado caso não haja também
disponibilidade do crioprecipitado.
Coagulopatias de consumo graves com sangramento ativo e grande diminuição na concentração
sérica de múltiplos fatores.
Esta situação clínica exige a transfusão de PFC sempre que houver hemorragia e evidências
laboratoriais de deficiências de fatores - prolongamento do Tempo de Protrombina (TP) ou do Tempo
Parcial de Tromboplastina Ativada (TTPa) de no mínimo 1,5 vezes.
Transfusão Maciça (mais de 1 volemia em menos de 24 horas) desde que haja persistência da
hemorragia e/ou sangramento microvascular, associados à alteração significativa da hemostasia
(prolongamento de, no mínimo, 1,5 vezes do TP, do TTPa ou do INR).
Tratamento de Hemorragias em hepatopatas com déficits de múltiplos fatores e alterações do
coagulograma. Considera-se geralmente como alteração significativa do coagulograma um TP, ou
TTPa superior a 1,5 vezes do valor normal. O uso de complexo protrombínico associado pode
aumentar a eficácia do plasma na correção da coagulopatia.
Pré-operatório de transplante de fígado, especialmente durante a fase anepática da cirurgia.
Púrpura Fulminans do Recém-Nato por Déficit de Proteína C e/ou Proteínas S. Nas deficiências de
proteína C e proteína S está indicado o uso do PFC, lembrando o risco de trombose.
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Tromboses por Déficit de Anti-Trombina III:O produto de escolha é o concentrado de Anti-Trombina
III. Todavia, este produto, raramente está disponível para uso nos hospitais brasileiros.
Correção de hemorragias por uso de anticoagulantes cumarínicos ou reversão rápida dos efeitos dos
cumarínicos.O produto de escolha nesta situação é o complexo protrombínico. Como a
disponibilidade deste tipo de concentrado ainda não é suficientemente ampla nos hospitais brasileiros,
o uso de PFC é uma alternativa aceitável.
Hemorragia por Déficit de Fatores Vitamina K dependentes em recém-natos.
Reposição de Fatores durante as plasmaféreses terapêuticas.
Pacientes com edema angioneurótico (edema de Qüincke) recidivante causado por déficit de inibidor
de C1-esterase.
No tratamento da Púrpura Trombocitopênica Trombótica (PTT) e da Síndrome Hemolítico-Urêmica
do adulto (SHU). Nesses casos também pode ser indicado o plasma isento de crio.
CONTRA-INDICAÇÕES:
- Expansor volêmico
- Hipovolemias
agudas
(com
ou
sem
hipoalbuminemia)
- Sangramentos sem coagulopatia
- Imunodeficiências / fonte de imunoglobulina
- Septicemias
- Grandes Queimados
- Imunodeficiências / fonte de imunoglobulina
- Profilaxia de hemorragias em hepatopatas
(exceto na preparação de cirurgias ou
procedimentos invasivos).
- Fórmula de reposição nas transfusões maciças.

- Complemento de alimentação parenteral
- Manutenção da Pressão Oncótica do Plasma
- Tratamento de pacientes hipovolêmicos e
mal
distribuídos,
com
ou
sem
hipoalbuminemia
- Tratamento da Desnutrição
- Prevenção de hemorragia Intraventricular do
recém-nato.
- Reposição de volume nas sangrias
terapêuticas
de
recém-natos
com
poliglobulia.
- Acelerar processos de cicatrização.
- Recomposição de sangue total, exceto
quando utilizado em exsangüíneo transfusão
em recém-nascido

2 - TRANSFUSÃO DE CRIOPRECIPITADO
INDICAÇÕES: As indicações de crioprecipitado estão descritas na RESOLUÇÃO RDC Nº 23, de
24 de janeiro de 2002:
– repor fibrinogênio em pacientes com hemorragia e déficits isolados congênitos ou adquiridos de
fibrinogênio, quando não se dispuser do concentrado de fibrinogênio industrial;
– repor fibrinogênio em pacientes com coagulação intra-vascular disseminada - CID e graves
hipofibrinogenemias;
– repor Fator XIII em pacientes com hemorragias por déficits deste fator, quando não se dispuser do
concentrado de Fator XIII industrial;
– repor Fator de von Willebrand em pacientes que não tem indicação de DDAVP ou não respondem
ao uso do DDA VP, quando não se dispuser de concentrados de fator de von Willebrand ou de
concentrados de Fator VII ricos em multímeros de von Willebrand;
– compor a fórmula da cola de fibrina autóloga para uso tópico.
CONTRA INDICAÇÕES: Fica vedada a utilização de crioprecipitado para tratamento das
Hemofilias e Doença de von Willebrand, salvo nas situações apontadas acima.
O uso de crioprecipitado nos casos não previstos no item 4.1, deverá ser comunicado à Vigilância
Sanitária, na localidade onde ocorreu o fato, por meio de documento, conforme modelo abaixo.
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INDICAÇÕES TRANSFUSIONAIS NAS DOENÇAS HEMATOLÓGICAS
1 – DOENÇA FALCIFORME
Deve-se transfundir sangue desleucocitado profilaticamente. Nestes pacientes, não se deve transfundir
hemácias com traço falcêmico (presença de Hemoglobina S), nem com outras hemoglobinas anormais
(C, D etc.).
TRANSFUSÃO SIMPLES NAS AGUDIZAÇÕES: Transfundir sempre que o hematócrito tenha
caído mais de 20% abaixo do nível de base do paciente, ou quando houver sinais de descompensação
hemodinâmica
induzida
pela
anemia.
Transfundir hemácias fenotipadas para os antígenos Rh e Kell (Rh1, Rh2, Rh3, Rh4, K1). Se o
paciente estiver em esquema de transfusão crônica, respeitar, a menos que isto seja extremamente
difícil, os antígenos Jka e Jkb.
A transfusão simples visa aumentar a capacidade de carreamento de oxigênio, sem reduzir
significativamente a concentração de Hb S. O aumento do hematócrito acima de 35%, sem redução do
percentual de Hb S, poderá levar a um aumento na viscosidade sangüínea, ocasionando um efeito
negativo da transfusão sobre a patologia.
MODALIDADES DE TRANSFUSÃO DE TROCA
a) ERITRACITAFÉRESE (TROCA DE HEMÁCIAS) - É realizada em processadoras automáticas
de fluxo continuo ou descontínuo. Oferece numerosas vantagens sobre transfusões simples para
controle de certas complicações da Doença Falciforme. A mais importante é que podemos ajustar
rápida e simultaneamente o hematócrito e o nível de hemoglobina S permitindo reverter situações
graves, eliminando o risco de alterações na viscosidade sangüínea e no volume sangüíneo, e
interrompendo danos teciduais antes que se tornem irreversíveis. Indicado nos casos de AVE
isquêmico e Síndrome Torácica Aguda grave.
b) EXSANGÜÍNEO TRANSFUSÃO PARCIAL MANUAL (TROCA PARCIAL DE SANGUE).
Há uma retirada do sangue do paciente, seguida por transfusões de hemácias. O plasma do
paciente pode ou não ser devolvido. Tem como objetivos:
1. Retirar hemácias com hemoglobina S, reduzindo assim o teor global desta hemoglobina anormal.
2. Manter níveis de Hb S em torno de 30-50%
A principal indicação para regime de Exsangüíneo Transfusão Parcial é a prevenção de recorrência de
acidente cérebro vascular (AVE). Inicia-se o regime com uma transfusão de troca (exsangüíneo ou
eritracitaférese). É importante monitorizar o paciente para detectarmos não só complicações como
hiperviscosidade, mais também ocorrência de reações hemolíticas e aloimunização. Estas últimas
complicações poderão inviabilizar a continuação no programa de transfusão de troca. É realizada
manualmente, podendo ser utilizados um ou dois acessos venosos. Podemos nos basear na seguinte
formula:
Volume
HCT (desejado) – HCT (inicial) X Volemia (*)
a ser trocado
HCT do CH(**) - (HCT inicial + HCT desejado)
=
(*) VOLEMIA = PESO (Kg) X 60
(**) Ht do CH = 70%
PACIENTES NECESSITANDO TRANSFUSÃO DE TROCA EM SITUAÇÕES AGUDAS:
As situações nas quais este tipo de transfusão pode estar indicado são:
- Pacientes com quadros infecciosos agudos e progressivos, apesar da antibioticoterapia adequada
- Pacientes com síndrome torácica aguda
- Pacientes com priapismo
- Pacientes com AVC.
- Pacientes com crises álgicas intensas e refratárias
-Seqüestro esplênico crônico ou subagudo. (Nos agudos, transfusão simples)
* A escolha das hemácias e o cálculo para retirada/infusão estão descritos a seguir
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* A opção pela transfusão simples, ao invés da transfusão de troca, deve ser feita sempre que o
hematócrito do paciente seja mais de 20% inferior ao nível de base.
PACIENTES EM ESQUEMA DE TRANSFUSÃO DE TROCA CRÔNICA:
* A inclusão do paciente em esquema de transfusão crônica deve ser feita após avaliação conjunta do
caso pelo médico-assistente e pelo médico do Serviço de Hemoterapia. Os pacientes com doença
falciforme passíveis de serem incluídos no protocolo são os seguintes:
-Gestantes
-Pacientes com antecedentes de AVC
-Pacientes com alterações significativas no doppler transcraniano.
-Pacientes com síndrome torácica aguda de repetição
-Pacientes com episódios repetidos de priapismo
-Pacientes com crises álgicas intensas e freqüentes
QUADRO RESUMO DAS INDICAÇÕES
Acidente vascular encefálico, episódios agudos ou intermitentes causados
por infarto. Os melhores resultados são obtidos quando a troca é realizada
AVE
até 6 horas após instalação do quadro. O objetivo é manter a HbS entre 30 e
50%.
Síndrome Torácica Aguda - dor torácica ou abdominal, febre, infiltrado
pulmonar ao exame radiológico, falência respiratória progressiva, dispnéia,
PaO2 < 60 mmHg, mantida por 6 meses. Os melhores resultados são
STA
obtidos, com a introdução da Transfusão de Troca, tão logo a STA se
estabeleça.
Em pacientes com ECG apresentando velocidade de regurgitação tricúspide
Hipertensão
maior que 2,5 ou diagnóstico de HP por outros critérios cardiopulmonares.
pulmonar
Realizar o procedimento em no máximo até 12h, após a instalação do
quadro, principalmente se HCT >20% do basal, em crianças ou > 25% em
Priapismo
adultos.
Causando necrose muscular com dor não responsiva à medicação nas 48h.
Crise álgica
refratária
Indicada em casos especiais que deverão ser discutidos em conjunto com o
grupo multidisciplinar. Indicada a Transfusão de Troca ou a
Úlcera de perna
hipertransfusão, nos casos de tratamento hiperbárico concomitante.
História de múltiplos abortamentos, complicações durante a gravidez e
Gestantes
gestação gemelar.
Preparo para cirurgias eletivas, de médio e grande porte.
Cirurgias
* As hemácias a serem transfundidas nestes pacientes devem ser desleucocitadas profilaticamente e compatíveis
para os antígenos Rh e Kell (Rh1, Rh2, Rh3, Rh4, K1). Respeitar, sempre que possível, o fenótipo Jka e Jkb do
paciente.
* O esquema a ser utilizado na transfusão de troca está descrito a seguir:

PROCEDIMENTO DE TRANSFUSÃO DE TROCA:
- Verificar peso do paciente
- Sinais Vitais
- Cálculo da volemia total (PESO X 70)
1ª Etapa
- Dosagem da Hb ou HCT da(s) unidade(s) a ser(em) transfundida(s)
- Hidratação – Etapa rápida de 10 a 15 ml/Kg de SF a 0,9%
2ª Etapa
- Retirar de 10 – 20% da volemia total do paciente por etapa
3ª Etapa
- Infundir cerca de 5ml/Kg ou 50% do volume a ser infundido entre as
4ª Etapa
retiradas
- Repetir os itens anteriores até que o volume a ser retirado seja alcançado
5ª Etapa
A partir de 15% de retirada da volemia total do paciente, se for necessário manter a pressão
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oncótica. poderá ser utilizada albumina humana como líquido de reposição, e na falta desta pode-se
usar plasma.
CÁLCULO DE RETIRADA/INFUSÃO
Em geral retiram-se 40 ml/Kg de peso do paciente e transfundem-se 30 ml/Kg. O objetivo da troca é
manter a hemoglobina S entre 30-50% até o próximo procedimento de troca.
Caso não seja possível, por alguma razão - sobretudo falta de acesso venoso adequado - incluir o
paciente em regime de troca, pode-se optar pelo esquema de transfusão simples crônica, tendo-se o
cuidado de fazer-se terapia adjuvante com quelante de Ferro quando a ferritina sérica subir para mais
de 2.000 µg/dL.
PROTOCOLO HEMOTERAPICO PARA DOENÇA FALCIFORME E CIRURGIA
O paciente deverá ser encaminhado pela Hematologia clinica, através de parecer indicando que este se
encontra liberado sob ponto de vista hematológico para cirurgia proposta. Este parecer deverá conter a
data provável do procedimento cirúrgico. Não atender ao paciente sem prontuário médico.
PEQUENO PORTE
(AMBULATORIAIS)
Anestesia local:
biópsias em geral

MÉDIO E GRANDE
PORTE
anestesia geral:
colecistectomia,
hérnias em geral,
esplenectomia,
cirurgias ortopédicas,
cardíacas,
neurocirurgias etc.

Não necessita de
preparo
hemoterápico

Médio Porte: Deixar
paciente com níveis
de HbS < ou = 50%
Grande Porte:
Deixar paciente com
níveis de HbS < ou
= 30%,

SIM

FLUXOGRAMA
A SER SEGUIDO

Término
do preparo até às
15:00h?

NÃO

Os pacientes deverão realizar exames de
Hemograma completo e dosagem de Hemoglobina
A e S pelo menos 47 horas antes do preparo
hemoterápico. Deverá ser avaliado se o paciente
será submetido à transfusão simples ou de troca.
Transfusão simples = será aplicada quando
paciente apresentar valores de hemoglobina < 6,0
g/dl, ou apresentar nos exames queda de 20 % nos
valores basais hematimétricos.
Transfusão de troca = será aplicada em todos os
pacientes com Hemoglobina > 6,0 g/dl e HbS >
50%.
O preparo deverá ser realizado até 62 horas que
antecede a cirurgia, sendo obrigatório ao final do
procedimento, pedido de novo hemograma
completo e dosagem de HbS. Caso paciente
apresente alguma intercorrências clínica no dia do
preparo, comunicar ao médico assistente via
Chefia de Clínica.
Solicitar hemograma e dosagem
de HbS para o mesmo dia.
SIM

Liberar
cirurgia com
documento da
Hemoterapia

NÃO

Reavaliar a
transfusão

Hb alcançou
nível desejado?

Solicitar hemograma e dosagem
de HbS para o dia seguinte.

PROTOCOLO HEMOTERÁPICO DE SEQÜESTRO ESPLÊNICO:
PROGRAMA DE HIPERTRANSFUSÃO:
INDICAÇÃO

Crianças de 0 a 2 anos que tenham apresentado seqüestro esplênico

PARÂMETROS

HCT e Hb basais (indicada transfusão quando houver queda de 20 % nestes
parâmetros)
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5ml/Kg, até que a estabilização hemodinâmica seja atingida. O paciente
VOLUME A SER deverá comparecer, quinzenalmente, ao Serviço de Hemoterapia conforme
TRANSFUNDIDO especificações no tópico “Seqüestro Esplênico”. Após os 2 anos de idade, a
esplenectomia está automaticamente indicada.

PROTOCOLO TRANSFUSIONAL DE GESTANTE COM DOENÇA FALCIFORME:
- Não transfundir, avaliar a cada 10 dias
ASSINTOMATICA Hb > 7g/dL
SINTOMÁTICA com queda de 20 % - Realizar transfusão simples.
- Reavaliar a cada semana.
nos valores hematimétricos basais
SINTOMÁTICA com níveis
hematimétricos basais (STA, crise
álgica moderada a intensa, toxemia,
sofrimento fetal com risco de
abortamento).

- Realizar transfusão de troca – manter HbS < 50 %
- Reavaliar em 24 horas.
- Fazer reserva de concentrado de hemácias na semana
anterior à internação para o parto

PROTOCOLO TRANSFUSIONAL DE PACIENTES QUE SOFRERAM AVE:
TIA e AVE
Iniciar transfusão de troca imediatamente após diagnóstico
AVE hemorrágico
Não realizar transfusão de troca se necessário apenas transfusão simples
Alteração de
Incluir paciente no programa de troca, mediante parecer da Hematologia e
D.T.C.
Neurologia.
EFEITOS ADVERSOS RELACIONADOS A TRANSFUSÕES EM DOENÇA FALCIFORME:
Além dos efeitos adversos inerentes a toda e qualquer transfusão sangüínea, há um em particular que
pode acometer os portadores de doença falciforme, que é:
BYSTANDER HEMOLYSIS: que por definição, é uma complicação da reação hemolítica tardia, na
qual as hemácias do receptor são destruídas durante uma reação hemolítica imune.
2 – CONDUTA TRANSFUSIONAL NA TALASSEMIA MAJOR E INTERMÉDIA
HIPERTRANSFUSÃO: pacientes serão transfundidos a cada 2 a 3 semanas, com o objetivo de
manter a Hb no mínimo 10 g/dl e menor que 15g/dL.
- INDICAÇÕES :
- Talassemia major – todos os casos
- Talassemia intermédia - com alterações faciais, retardo no crescimento, fraturas patológicas e/ou
hematopoiese extramedular.
CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES TRANSFUSIONAIS
Transfundir sangue desleucocitado profilaticamente.
Transfundir sangue fenotipado para os antígenos Rh e Kell (Rh1, Rh2, Rh3, Rh4, K1).
Sempre que possível, respeitar também os antígenos Fya e Fyb, Jka e Jkb, S e s.
Em pacientes alo-imunizados, transfundir hemácias desprovidas do(s) antígeno(s) contra o qual (is) o
paciente desenvolveu anticorpo, além de respeitar obrigatoriamente os antígenos Rh1, Rh2, Rh3, Rh4,
K1,Fya e Fyb, Jka e Jkb, S e s.
O intervalo entre cada transfusão será determinado caso a caso, em função do aproveitamento da
transfusão e dos níveis de hemoglobina pré-transfusionais. Como regra geral, este intervalo deve ser
de duas a três semanas.
O volume a ser transfundido também deve ser determinado caso a caso, em função do peso do
paciente e da resposta às transfusões.
A dosagem sérica de ferritina do paciente deve ser verificada a cada três meses. Níveis de ferritina
superiores a 1.000 µg% indicam que o caso deve ser avaliado e discutido conjuntamente pelos
Serviços de Hemoterapia e Hematologia
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3 – CONDUTA TRANSFUSIONAL NA ESFEROCITOSE HEREDITÁRIA E DEFICIÊNCIA
DE G6PD
• Transfusões quando sintomáticos e hemoglobina <10g/dl;
4 – CONDUTA TRANSFUSIONAL NA ANEMIA APLÁSTICA
• Transfundir com concentrado de hemácias em caso de anemia sintomática;
• Concentrados de plaquetas em caso de sangramento com contagens e plaquetas < 50.000/dL
• Profilaticamente em caso de contagem de plaquetas inferior a 10.000/dL, na presença de
febre;
• Profilaticamente em caso de contagem de plaquetas inferior a 5.000/dL
• Transfundir sangue desleucocitado profilaticamente
• Transfundir sangue fenotipado para os antígenos Rh e Kell (Rh1, Rh2, Rh3, Rh4, K1).
5 – CONDUTA TRANSFUSIONAL NA ANEMIA HEMOLÍTICA AUTO-IMUNE (AHAI)
Transfundir sangue desleucocitado profilaticamente
Transfundir apenas quando houver sinais de descompensação hemodinâmica e/ou de hipóxia que
comprometam o prognóstico vital imediato, independentemente do hematócrito.
Utilizar sangue fenotipado para os antígenos Rh e Kell (Rh1, Rh2, Rh3, Rh4, K1), e se possível, para os
antígenos Jka, Jkb, Fya, Fyb, S, s.
Utilizar hemácias compatíveis com soro ou plasma absorvido (auto-absorção ou absorção diferencial)
Em caso de urgência, ou na impossibilidade de fenotipar o paciente, ou ainda se não houver amostra
que seja suficiente para a realização dos testes pré-transfusionais previstos para os casos e AHAI,
transfundir hemácias O Negativo.
Fracionar a bolsa de concentrado de hemácias em duas, em sistema fechado, e transfundir em duas
etapas, lentamente (máximo de 1 ml/Kg/hora), colocando as pernas do paciente em posição pendente
e elevando a cabeceira do leito.
Em caso de anemia hemolítica auto-imune a frio, cobrir o paciente com cobertor e colocar luvas e
meias de lã. O aquecedor de sangue deve ser usado apenas se houver hemólise imediata após a
primeira transfusão.
Todas as transfusões efetuadas em pacientes com AHAI devem ser monitoradas pelo hemoterapeuta,
que deve sempre verificar o aproveitamento transfusional e o eventual surgimento de reações à
transfusão. Estes dados devem ser inseridos no protocolo transfusional do paciente.
Se houver reação à transfusão, o caso deve ser reavaliado para estabelecimento da decisão de
retransfundir ou não retransfundir.
6 - CONDUTA TRANSFUSIONAL NA PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IMUNOLÓGICA
- PTI
Não há indicação de transfusão profilática de plaquetas na Púrpura Trombocitopênica Imunológica.
Na preparação para esplenectomias o esquema recomendado é não transfundir profilaticamente antes
da cirurgia, mas deixar reservadas duas doses de concentrados de plaquetas. A primeira dose deve ser
transfundida se houver sangramento anormal ou de vulto durante a cirurgia; ocorrendo esta
complicação, uma segunda dose deve ser transfundida logo após o pinçamento do pedículo esplênico.
Caso não ocorra esta complicação, transfundir uma dose logo após o pinçamento do pedículo
esplênico.
7 – CONDUTA HEMOTERÁPICA NA PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA TROMBÓTICA
- PTT
Coadjuvante na conduta terapêutica da PTT - PLASMAFERESE
• acesso venoso profundo duplo lúmen
• troca diária 40 a 60 ml/kg (podendo alcançar 80 ml/kg)
• reposição com plasma isento de crio ou plasma fresco congelado
• manter este procedimento até desaparecimento dos sintomas neurológicos e normalização da
plaquetometria e LDH por pelo menos 2 a 3 dias
• A suspensão precoce do tratamento pode acarretar em recaída precoce e fatal.
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• Atenção quanto à toxicidade causada pelo citrato, que acarreta hipocalcemia manifestada por
câimbras, parestesia e tetania.
• Pode ocorrer piora da plaquetopenia devido a troca de grande volume de plasma.
• Infusão de plasma:
o Indicado sempre quando não é possível realizar a plasmaférese
o Dose: 40 ml/kg/dia
o Mesmos critérios de resposta da plasmaférese
8 – DOENÇAS HEMORRÁGICAS HEREDITÁRIAS – veja “SÍNDROMES
HEMORRÁGICAS”
9 – CONDUTA HEMOTERÁPICA NA HEMOGLOBINÚRIA PAROXÍSTICA NOTURNA HPN
- Transfusões se clinicamente necessário: hemácias desleucocitadas e fenotipadas.
- Não está indicada a transfusão de hemácias lavadas.
- Devem ser transfundidas hemácias fenotipadas para os antígenos Rh e Kell (Rh1, Rh2, Rh3, Rh4, K1).
10 – SÍNDROMES MIELODISPLÁSICAS (SMD)
- Transfundir sangue desleucocitado profilaticamente
- Transfundir sangue fenotipado para os antígenos Rh e Kell (Rh1, Rh2, Rh3, Rh4, K1)
- O nível sérico de ferritina de cada paciente deve ser verificado a cada três meses
- Níveis de ferritina superiores a 1.000 µg% indicam que o caso deve ser avaliado e discutido
conjuntamente pelos Serviços de Hemoterapia e Hematologia
11 – LEUCEMIA AGUDA
Pacientes adultos com idade inferior a 45 anos, crianças ou candidatos a T.M.O
- Transfundir sangue desleucocitado profilaticamente
- Transfundir sangue fenotipado para os antígenos Rh e Kell (Rh1, Rh2, Rh3, Rh4, K1)
- Em caso de alo-imunização anti-eritrocitária, transfundir hemácias desprovidas do(s) antígeno(s)
contra o qual (is) o paciente desenvolveu anticorpos.
Pacientes com idade superior a 45 anos
- Transfundir sangue desleucocitado profilaticamente
- Em caso de alo-imunização anti-eritrocitária, transfundir hemácias desprovidas do(s) antígeno(s)
contra o qual (is) o paciente desenvolveu anticorpos.
12 – SÍNDROMES MIELOPROLIFERATIVAS: TROMBOCITEMIA ESSENCIAL,
LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA, POLICITEMIA VERA E MIELOFIBROSE
Trombocitemia Essencial - Plaquetaférese. Para a redução imediata da contagem de plaquetas está
indicada a plaquetaférese. Em casos de hemorragia grave, trombose e antes de uma cirurgia de
emergência. Este último procedimento no entanto, é extremamente raro.
LMC - Pacientes com sintomas relacionados à hiperviscosidade (perdas auditiva e visual) devido à
hiperleucocitose, devem ser tratados com plasmaférese.
Policitemia Vera – FLEBOTOMIA - o hematócrito deve ser normalizado e mantido em 42% para
mulheres e 45% para homens. Em indivíduos jovens, com bom estado cardiovascular, iniciar o
tratamento com remoção de 450 ml de sangue de 2 em 2 dias.
Em indivíduos idosos ou com complicações cardiovasculares, deve-se fazer flebotomias de menor
volume (200-300 ml), duas vezes por semana, para evitar instabilidade hemodinâmica e hipotensão.
Em muitos doentes, a doença pode ser controlada durante anos com algumas flebotomias por ano.
13 – MIELOMA MÚLTIPLO, LINFOMAS E OUTRAS NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS
Transfundir hemácias desleucocitadas profilaticamente
14 – CONDUTA HEMOTERÁPICA NA MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTRON E
ALGUNS CASOS DE MIELOME MÚLTIPLO
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Pacientes com sintomas relacionados à hiperviscosidade, ou com quadro neurológico devem ser
tratados com plasmaférese.
15 – CONDUTA HEMOTERÁPICA NO TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA
O suporte transfusional deve objetivar a manutenção de Hb acima de 8g/dL e de plaquetas acima de
10.000/μL. Todos hemocomponentes devem ser irradiados e filtrados;
PACIENTES EM PROGRAMA DE TMO AUTÓLOGO NA FASE DE MOBILIZAÇÃO
- Transfundir sangue desleucocitado profilaticamente.
- Uma semana antes da coleta, e até a conclusão da última coleta, transfundir sangue irradiado.
- Transfundir sangue fenotipado para os antígenos Rh e Kell (Rh1, Rh2, Rh3, Rh4, K1).
APÓS O CONDICIONAMENTO
- Transfundir sangue desleucocitado profilaticamente.
- Transfundir sangue irradiado até 6 (seis) meses depois da data da infusão das células-tronco.
- Transfundir sangue fenotipado para os antígenos Rh e Kell (Rh1, Rh2, Rh3, Rh4, K1).
PACIENTES EM PROGRAMA DE TMO ALOGÊNICO
- Transfundir sangue desleucocitado profilaticamente.
- Transfundir sangue irradiado até 12 (seis) meses depois da data da infusão das células-tronco.
- Transfundir sangue fenotipado para os antígenos Rh e Kell (Rh1, Rh2, Rh3, Rh4, K1).
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PROCEDIMENTOS ESPECIAIS
1 – INDICAÇÕES DE HEMOCOMPONENTES LAVADOS
Hemocomponentes lavados ou desplasmatizado – são componentes eritrocitários ou plaquetários dos
quais se retirou a maior parte do plasma. Estão indicados em:
Pacientes com ausência comprovada de imunoglobulina IgA
Pacientes com reações alérgicas graves.
2 – INDICAÇÕES DE HEMOCOMPONENTES IRRADIADOS
Para reduzir o risco de Doença do Enxerto Contra (DECH) Hospedeiro, deve-se irradiar os
hemocomponentes. A dose de irradiação é de 25 grays e deve ser realizada em irradiadores de células
próprios para este fim. Componentes irradiados estão indicados:
• Na transfusão intra-uterina
• Pacientes submetidos à Transplante de Medula óssea autólogo ou alogênico, durante o período de
06 (seis) meses a 1 ano respectivamente, a partir do dia da conclusão do regime de condicionamento
pré-transplante.
• Durante a coleta de medula óssea ou células-tronco do sangue periférico em pacientes que serão
submetidos à TMO autólogo, a partir do momento em que a mobilização for iniciada até a conclusão
da última coleta.
• Transfusão de sangue ou componentes doados por parentes em 1o grau do receptor.
• Transfusão de sangue ou componentes coletados em doadores que apresentam compatibilidade
HLA com o receptor.
• Transfusão em prematuros com peso inferior a 1 200 g
• O aquecimento de bolsas de sangue deve ser realizado apenas em aquecedores próprios para este
fim.
3 - INDICAÇÕES PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE AQUECIDO
• Transfusão em recém -nascidos prematuros
• Transfusão rápida (Fluxo superior a 50 ml/min)
• Transfusão em pacientes politraumatizados
• Transfusão na Anemia Hemolítica Auto-Imune a Frio
Nestes casos deve-se aquecer o paciente, cobrindo-o com um cobertor, e colocando-lhe luvas e meias
grossas. Transfundir caso haja sinais de hemólise acelerada durante a transfusão, as transfusões
subseqüentes devem ser feitas com uso do aquecedor de sangue. Sempre que houver indicação de uso
de sangue ou componentes aquecidos, fazer este procedimento em aquecedores próprios para este fim.
4 - INDICAÇÕES PARA USO DE SANGUE CMV-NEGATIVO
Está indicado nas seguintes categorias de pacientes (independentemente do seu status sorológico):
• Submetidos a Transplante de Medula Óssea
• Prematuros com menos de 1.200 g
• Portadores de anemia aplástica
• HIV positivos
A transfusão de sangue e hemocomponentes – Concentrado de Hemácias ou Concentrado de
Plaquetas - negativos para CMV deve ser feita mediante a utilização de filtros para desleucocitação.
Os filtros devem ser capazes de promover uma desleucocitação de pelo menos 3 logs, de tal modo que
o teor de leucócitos residuais por bolsa transfundida seja inferior a 106.
5 - INDICAÇÕES PARA USO DE COMPONENTES DESLEUCOTIZADOS
• Prevenção de reações transfusionais febris não-hemolíticas em pacientes politransfundidos
• Pacientes com sorologia sabidamente não reagente para CMV
• Pacientes candidatos a transplante de medula óssea e receptores de medula óssea ou células
progenitoras periféricas, como prevenção de aloimunização
• Imunodepressão (congênitaou induzida por fármacos
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REAÇÕES TRANSFUSIONAIS
1 – CONCEITOS
INCIDENTES TRANSFUSIONAIS - são agravos ocorridos durante ou após a transfusão sangüínea, e a
ela relacionados.
INCIDENTE TRANSFUSIONAL IMEDIATO - aquele que ocorre durante a transfusão ou em até 24 h
após.
INCIDENTE TRANSFUSIONAL TARDIO - aquele que ocorre após 24 h da transfusão realizada.
2 – INCIDENTES TRANSFUSIONAIS NOTIFICÁVEIS
IMEDIATOS (24h)
TARDIOS (após 24 h)
Reação Hemolítica Aguda
Reação Hemolítica Tardia
Reação Febril não Hemolítica
HBV/Hepatite B
Reação Alérgica Leve
HCV/Hepatite C
Reação Alérgica Moderada
HIV/AIDS
Reação Alérgica Grave
Doença de Chagas
Sobrecarga Volêmica
Sífilis
Contaminação Bacteriana
Malária
Edema Pulmonar Não Cardiogênico/TRALI
HTLV/II
Hemólise não imune
Aparecimento de anticorpos
Doença do Enxerto contra o
Reação Hipotensiva
Hospedeiro/GVHD
REAÇÃO FEBRIL: Reação mais comum na prática hemoterápica está geralmente associada à
presença de anticorpos contra os antígenos HLA dos leucócitos e plaquetas do doador. Esta reação
geralmente ocorre no final ou 1 a 2 horas após a transfusão. Apresenta febre e ou calafrios. Pode ser
acompanhada de dor lombar leve, sensação de morte iminente. Porém a elevação de temperatura
durante uma transfusão de sangue pode ser um sinal de reação mais grave como hemólise ou
contaminação bacteriana.
REAÇÃO HEMOLÍTICA: Quando as hemácias transfundidas são destruídas. Esta reação se divide
em dois grupos: Hemólise Intravascular e Hemólise Extravascular.
REAÇÃO HEMOLÍTICA INTRAVASCULAR: A principal causa é a incompatibilidade ABO, que
resulta quase sempre de erros humanos, tais como, amostras pré transfusionais mal identificadas, erros
de identificação da bolsa de sangue após a prova cruzada ou troca no momento da instalação.
O receptor geralmente apresenta dor lombar intensa nos primeiros minutos após, instalada a
transfusão de sangue. Pode apresentar também: febre (com ou sem calafrios),hipotensão, náuseas,
dispnéia e sensação de morte iminente.
REAÇÃO HEMOLÍTICA EXTRAVASCULAR: Geralmente a hemólise extravascular se manifesta por
febre e dor lombar ou abdominal de intensidade leve a moderada, que surgem geralmente de 30 a 120
minutos depois de iniciada a transfusão.
REAÇÃO ALÉRGICA: Dividida em 3 estágios conforme a gravidade das manifestações clínicas:
Reação leve: prurido, urticária, placas eritematosas
Reação moderada: edema de glote, edema de Quincke, broncoespasmo
Reação grave : choque anafilático
REAÇÃO POR CONTAMINAÇÃO BACTERIANA: Manifestações: dor abdominal, febre,
diarréia, náuseas, vômitos, hipotensão e choque (IRA e CID)

195

SOBRECARGA VOLÊMICA: Pode acometer pacientes cardiopatas, pacientes com anemias
crônicas e muito intensas, pacientes idosos com insuficiência renal crônica e recém nascidos.
EDEMA PULMONAR NÃO-CARDIOGÊNICO (TRALI – TRANSFUSION RELATED LUNG
INJURY): Lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão. Pode ser moderada a grave e geralmente
desenvolve-se de 2 a 6 h após a transfusão.
Ocorre devido à transfusão de anticorpos anti-HLA classe I e II presentes no plasma do doador e/ou
antígenos específicos granulocíticos. Estes anticorpos ligam-se à antígenos dos leucócitos do receptor,
desencadeando eventos imunológicos que aumentam a permeabilidade da microcirculação pulmonar e
permitem a passagem de líquido para o alvéolo. É grave, apresenta: dispnéia intensa, hipoxemia,
infiltrado pulmonar bilateral (pulmão branco), hipotensão e febre. Diagnóstico diferencial com edema
agudo de pulmão. Mortalidade: 6 a 14%
HEMÓLISE NÃO IMUNOLÓGICA: Quando há hemólise por outras causas que não imunológicas
como citado acima. Pode ocorrer quando: as hemácias são congeladas ou superaquecidas; há
administração concomitante de medicações e/ou hidratação (soro glicosado); o sangue é administrado
sob pressão (circulação extracorpórea), quando há manipulação violenta da bolsa de sangue, etc.).
3 - PROCEDIMENTOS GERAIS, INDEPENDENTE DO TIPO DE REAÇÃO
EQUIPE DE ENFERMAGEM
– Interromper a transfusão. Manter a extremidade do equipo protegida para não haver
contaminação. Manter a veia permeável com a solução de hidratação da prescrição.
– Comunicar ao Médico Plantonista IMEDIATAMENTE.
– Verificar e registrar na prescrição médica os sinais vitais do paciente (pressão arterial, freqüência
cardíaca, freqüência respiratória, temperatura axilar).
– Providenciar todos os medicamentos, materiais e equipamentos necessários para o atendimento
emergencial, no caso de reação moderada ou grave.
– Registrar a reação no mapa transfusional e no livro de ocorrências da enfermagem.
– Encaminhar todas as amostras, bolsas e pedidos de exames solicitados pelo Médico.
MÉDICO
– Avaliar o paciente e identificar o tipo de reação transfusional.
– Tomar conduta pertinente a cada tipo de reação.
– Solicitar os exames discriminados neste procedimento
– Registrar no prontuário e na ficha transfusional do paciente a reação transfusional, o tipo e o
número de componente envolvido. Encaminhar para o responsável pela Hemovigilância
– Em nenhum caso de reação transfusional a bolsa deve ser reinstalada no paciente.
4 - PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS
FEBRE E/OU CALAFRIOS (temperatura > 37oC em paciente previamente afebril ou elevação
superior a 1oC em paciente com febre):
– Suspender a transfusão e solicitar os exames para a Investigação da reação transfusional
– Prescrever um anti-térmico parenteral (Dipirona), por via intravenosa
– Pedir à enfermagem que recolha a bolsa de sangue, tendo o cuidado de isolar a extremidade do
equipo (tampa, clampe ou nó) que estava conectada à veia do paciente. Este procedimento visa à
realização de cultura microbiológica na bolsa de hemocomponente.
– Solicitar a coleta de amostra(s) de sangue do paciente, para realização de hemocultura,sempre que
necessário.
REAÇÕES ALÉRGICAS
Suspender a transfusão. Se o paciente tiver história de alergia ou apresentar um dos seguintes sinais:
prurido intenso, prurido generalizado, mais de 5 placas de urticária, placa urticariforme extensa, devese prescrever anti-histamínico oral ou parenteral e/ou corticosteróide parenteral (Hidrocortisona, 100
a 500 mg IV), dependendo da extensão da reação e do grau de desconforto do paciente.
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Em reações moderadas e graves: Suspender a transfusão e prescrever corticosteróides IV
(Hidrocortisona, 100 a 500 mg IV).
Em caso de broncoespasmo, prescrever nebulização com broncodilatadores, e Aminofilina, 480 mg
diluídos em soro fisiológico ou glicosado. Correr IV em 30 minutos Prescrever adrenalina subcutânea
se a reação se agravar ou não melhorar apesar do tratamento. Solicitar cultura de bolsa para germes
aeróbios, anaeróbios e fungos
Em reações graves (Choque Anafilático): Suspender a transfusão e adotar a seguinte terapêutica:
Adrenalina (1:1000): 0,4 ml Subcutânea. Se não houver reversão do quadro, infundir 0,5 ml de
adrenalina diluído em 10 ml de salina, IV , em dripping durante 5 minutos; repetir em intervalos de 5
a 15 min até ocorrer resposta satisfatória
Aminofilina, como descrito acima (reações moderadas), monitorização cardíaca obrigatória, hidratar
com Soro fisiológico em infusão rápida, manter vias aéreas livres, e instalar suporte ventilatório
quando necessário (entubação, traqueostomia, e ventilação mecânica).
REAÇÕES HEMOLÍTICAS
Suspender a transfusão e prescrever conforme a evolução clínica e laboratorial do paciente, levando
em consideração as seguintes orientações:
- Manter hidratação venosa com Soro Fisiológico, em infusão rápida (1000 ml em 1 a 2 horas).
- Monitorização cardíaca
- Prescrever Furosemida (20 a 80 mg IV)
- Efetuar balanço hídrico rigorosos para prevenir hiper-hidratação
- Medir diurese horária para avaliação do fluxo renal
- Em caso de choque, prescrever Dopamina 1 a 10 g/kg/min (5 ampolas em 500 ml de Soro Glicosado
a 5% tem aproximadamente 8g/gota)
- Exangüineo-transfusão de pelo menos uma volemia se houver piora aguda do quadro
- Solicitar à enfermagem que recolha a bolsa de sangue, tendo o cuidado de isolar a extremidade do
equipo que está conectada à veia do paciente.
- Devolver a bolsa para o Serviço de Hemoterapia.
- Providenciar a coleta de amostras do paciente para a realização dos exames, incluindo hemocultura
do paciente e cultura bacteriológica do hemocomponente em questão.
CONTAMINAÇÃO BACTERIANA
Iniciar sempre que houver suspeita de choque ou contaminação bacteriana (febre, dor abdominal,
diarréia ou náuseas ou vômitos), antibiótico de amplo espectro, principalmente para bactérias Gram
negativas.
Instituir conduta para garantir a estabilidade hemodinâmica (hidratação venosa, Dopamina, nos casos
graves, diurese horária).
Solicitar hemocultura do paciente e enviar à bolsa ao serviço de hemoterapia.
TRALI
Suspender a transfusão, caso esta ainda esta não tenha sido concluída
Manter vias aéreas livres
Colocar o paciente sob Oxigenoterapia, ou, se necessário, entubar e colocar em respirador
Solicitar R-x de tórax e gasometria arterial
Manter o paciente sob constante observação
¾ dos pacientes necessitam de suporte ventilatório. A mortalidade fica em torno de 6 a 14 %. Com
cuidados de terapia intensiva, a maioria dos pacientes recupera a função pulmonar de 72 a 96 h
SOBRECARGA VOLÊMICA
- Suspender a transfusão
- Elevar a cabeceira do paciente
- Prescrever diurético (Furosemida 40 a 80 mg IV)
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- Prescrever digitálico, se necessário
- Tratar como edema agudo de pulmão, se o quadro evoluir para tal (garroteamento, morfina
subcutânea, Isordil sublingual, diurético, digitálico etc.).
- Nestes casos a transfusão deve ser lenta: 1 ml/Kg/hora e em pequenos volumes. Se necessário
fracionar bolsa.
- Estes pacientes deverão ser transfundidos com a cabeceira do leito elevada e as pernas pendentes.
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HEMOVIGILÂNCIA E COMITÊ TRANSFUSIONAL
HEMOVIGILÂNCIA: por definição é o conjunto de procedimentos de vigilância organizados após
a coleta de sangue e de seus componentes até seguidos até o receptor, com o objetivo de recolher e
avaliar informações sobre os efeitos não esperados ou indesejáveis da utilização terapêutica dos
produtos sangüíneos libeis a fim de prevenir o aparecimento desses efeitos. Assim como informações
sobre incidentes graves ou não esperados no doador. A Hemovigilância também compreende o
seguimento epidemiológico dos doadores.
De acordo com a RDC 153 de 24 de junho de 2004, “todo serviço de hemoterapia deve ter um
sistema de detecção, notificação e avaliação das complicações transfusionais, que inclua
procedimentos operacionais para a detecção, o tratamento e a prevenção das reações transfusionais”.
Todas as informações relativas à reação transfusional devem ser registradas no prontuário e na ficha
transfusional do paciente
COMITÊ TRANSFUSIONAL: Tem como objetivo, aumentar a segurança nas transfusões
sangüíneas, com particular ênfase nos incidentes transfusionais.
A RDC 153 de 24 de junho de 2004 preconiza que “o serviço de saúde que tenha serviço de
hemoterapia deve constituir um comitê transfusional, multidisciplinar, do qual faça parte um
representante do serviço de hemoterapia que o assiste. Este comitê tem como função o monitoramento
da prática hemoterápica na instituição.”
O Comitê Transfusional tem a missão de garantir o uso apropriado dos hemocomponentes.
O Comitê Transfusional deve atuar com ênfase nestes aspectos do uso do sangue: Prescrição,
distribuição, manuseio, dispensação, administração, monitorização da resposta de pacientes.
O Comitê transfusional deve ter como membros representantes dos seguintes segmentos: “staff’
médico (cirurgiões, anestesistas, médicos clínicos) enfermagem, administração do hospital e do
serviço de hemoterapia.
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ASPECTOS PRÁTICOS DA TRANSFUSÃO
CUIDADOS NA TRANSFUSÃO DE CONCENTRADO DE HEMÁCIAS:
Visando a segurança do paciente, as transfusões de hemocomponentes em caráter eletivo não deverão
ser realizadas após as 20 horas.
- Conservar entre 1 a 6 C°, até o momento do uso;
- Manter fora da geladeira no máximo 30 min, antes
- da transfusão;
- Usar obrigatoriamente equipos de transfusão de sangue;
- Não adicionar medicamentos;
- Se não transfundido em 30 min., devolver ao Serviço de Hemoterapia.
- Tempo de infusão: 1 a 4 horas.
- Se sistema aberto, mantido o hemocomponente
- na geladeira, poderá ser transfundido em até 24 horas.
CUIDADOS NA TRANSFUSÃO DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS:
- Não colocar na geladeira, manter à temperatura ambiente(22°C), até o momento do uso
- Usar equipos com filtro
- Não adicionar medicamentos
- Agitar levemente antes de usar
- Transfundir imediatamente
- Se não transfundir em 1 hora, devolver ao Serviço de Hemoterapia.
- Tempo de infusão: 30 minutos
- O pool de plaquetas em sistema aberto poderá ser transfundido no máximo até 4 horas do
procedimento.
CUIDADOS NA TRANSFUSÃO DE PLASMA FRESCO CONGELADO:
- Usar equipos de transfusão de sangue
- Não adicionar medicamentos
- Se não transfundido em 6 horas, devolver Serviço de Hemoterapia.
- Tempo de infusão: 1 a 2 horas
CUIDADOS NA TRANSFUSÃO DE CRIOPRECIPITADO:
- Não colocar na geladeira
- Usar equipos com filtro
- Não adicionar medicamentos
- Transfundir dentro de 4 horas
- Se não transfundido em 4 horas, devolver ao Serviço de Hemoterapia.
- Tempo de infusão:até 30 minutos
APÊNDICES
I.
TRIAGEM CLÍNICA HEMATOLÓGICA
II.
CRITÉRIOS DE ALTA DO HEMORIO
III.
TÉCNICAS ESPECIAIS EM HEMATOLOGIA
IV.
ROTINA PARA ABORDAGEM DA DOR
V.
CUIDADOS COM PACIENTES EM QUIMIOTERAPIA
VI.
AJUSTE DE DOSES DE DROGAS USADAS EM HEMATOLOGIA
VII.
QUELAÇÃO DE FERRO
VIII.
SEDAÇÃO EM CRIANÇAS
IX.
TRANSFUSÃO DE PLAQUETAS NA DENGUE HEMORRÁGICA
X.
TRATAMENTO ANTIFÚNGICO NO PACIENTE ONCOHEMATOLÓGICO
XI.
TRATAMENTO DA NEUTROPENIA FEBRIL
XII.
PREVENÇÃO DA TROMBOSE VENOSA PROFUNDA
XIII.
PRINCIPAIS CID-10 UTILIZADOS EM HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
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APÊNDICE I – TRIAGEM CLÍNICA HEMATOLÓGICA
INVESTIGAÇÃO DAS ANEMIAS
CLASSIFICAÇÃO
Carência alimentar
Absorção Inadequada
Aumento de demanda
Hemorragia
ADC (Anemia das Doenças Crônicas)
Talassemias
Anemia Sideroblástica

FERROPRIVAS
MICRO
CÍTICA
S

NÃO- FERROPRIVAS
DEFICIÊNCIA
ALIMENTAR

ABSORÇÃO
INADEQUADA
DEFICIÊNCIA
DE VIT B 1 2

DEMANDA
AUMENTADA
ERROS CONGÊNITOS
DEFICIÊNCIA
ALIMENTAR
ABSORÇÃO
DEFICIENTE

MACRO
CÍTIC
A
S

DEFICIÊNCIA
DE ÁCIDO
FÓLICO

DEMANDA
AUMENTADA
DROGAS

OUTRAS CAUSAS

Vegetarianos Radicais
Anemia Perniciosa
Gastrectomia
S. Zollinger-Ellinson
S. da alça cega
Ileítes / Sprue
Insuf. pancreática
Medicamentos
Lactação
Crescimento
Senilidade
S. Immersulund
Pobre em folhas
Sprue
S. Disabsortiva
Alterações intestinais
Anemias Hemolíticas
Neoplasias
Dermatite Exfoliativa
Álcool
Cloreto de Potássio
Anticonvulsivantes
SMD
Eritroleucemia
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ALGORÍTMO DE INVESTIGAÇÃO DAS ANEMIAS MICROCÍTICAS:

VCM < 80 fl

BAIXA

NORMAL
OU ALTA

FERRITINA
SÉRICA

TIBC NORMAL OU BAIXA
ESTUDO DE HB e CURVA
DE HEMÓLISE

TIBC ALTA

Anemia Ferropriva
exclusiva

Talassemia
Microesferocitos
e

Anemia de
Doença Crônica

ALGORÍTMO DE INVESTIGAÇÃO DAS ANEMIAS MACROCÍTICAS:
VCM > 100 fl
BAIXO
TESTE B12

DEFICIÊNCIA VIT B12
Anemia perniciosa, Senilidade
Absorção alterada

RETICULÓCITO

ALTO
ESTUDO IMUNOHEMATOLÓGICO

AHAI
ESTUDO DE HEMOGLOBINA

TESTE FÓLICO

DEFICIÊNCIA AC. FÓLICO
carência alimentar, demanda
aumentada, alcoolismo

HEMOGLOBINOPATIA HEREDITÁRIA

CD 55 e CD 59
MO / CITOGENÉTICA

SMD

HPN
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INVESTIGAÇÃO DE LINFONODOMEGALIAS
LINFONODOMEGAL
IA LOCALIZADA

LINFONODOMEGALIA GENERALIZADA

Viroses, infec
virais, (mononucleose, rubéola,
bacterianas, LA ,
dengue, CMV, HIV), toxoplasmose,
INFECÇÕE
paracoco, BK, DH
sífilis,
CERVICAL
S
neoplasias,sarcoidos
calazar,brucelose,listeriose,histoplasm
e,
ose
Infecções locais,
DH, LNH, MF, LLC,
OCCIPITAL
NEO
imunoglobulinopatias
RETRO AURICULAR sífilis, BK, rubéola.
PLASIA
Anticonvulsivante, ác. PAS,
HIPERSEN
Idem + neoplasias +
SUPRA
isoniazida, fenilbutazona, doença do
SI
LNH
CLAVICULAR
soro, vacina
BILIDADE
Idem + infecções,
LES, Artrite Reumatóide , Doença
COLA
DH, LNH, abscesso
mista do colágeno, Síndrome de
MEDIASTINAL
GENOSES
pulmonar,
Sögren
Infec agudas,
Histiocitose X, D. de Wipple,
mastocitose, dermatite exfoliativa,
RETROPERITONEAL salmonelose, BK,
OUTRAS
abscesso abd, LNH
amiloidose
INVESTIGAÇÃO DE LINFONODOMEGALIAS:

CLÍNICA

CASOS
SUSPEITOS

CASOS
INSUSPEITOS

CASOS
DUVIDOSOS

CONDUTA
1. Solicitar Hemograma + VHS, LDH
2. Sorologia Mononucleose, HIV, CMV, sífilis, toxoplasmose
3. PPD (dispensável na urgência)
4. Radiografia tórax
5. Biópsia ganglionar (dispensável na urgência)*
6-Internação de casos graves
* realizada em serviço externo de cirurgia
1. Encaminhar ao posto de origem, com relatório (infecção ?)
2. Retornar caso permaneça a suspeita
1. Solicitar Hemograma + VHS, LDH
2. Sorologia Mononucleose, HIV, CMV, sífilis, toxoplasmose,
3. Rubéola, PPD, RX tórax
4. Biópsia ganglionar*
* encaminhados para realização em serviço externo de cirurgia.

INVESTIGAÇÃO DE LEUCOPENIAS/BICITOPENIAS
– Nos casos de leucopenias ISOLADAS, só investigar neutropenias abaixo de 1.200/mm3
– Acima desse valor, encaminhar ao Clínico para afastar causas clínicas (leucopenia familiar,
hepatite, LES, HIV, etc.)
– Investigar os casos de Bicitopenias moderadas ( Plaquetas entre 50.000/mm3 e 80.000/mm3 e
neutropenia entre 800 e 1.000/mm3), após a Rede (Clinica Médica) afastar as causas clínicas mais
freqüentes .
– Pancitopenia leve sintomática: orientação para afastar causas clínicas mais freqüentes na clínica
médica (hemoglobina maior que 9,5 g/dl,Plaquetas entre 80.000/mm3 e 100.000/mm3 e
neutropenia entre 1.000 e 1.200/mmc)
– Investigar todos os casos de pancitopenia grave(neutrófilos menor ou igual a 800/mm3 e plaquetas
menor ou igual a 50.000/mm3 ).
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CAUSAS DE LEUCOPENIAS
Gripe, Mononucleose, Hepatite, CMV, Sarampo
Rubéola, Dengue, HIV, Febre Amarela
INFECCIOSAS
Tuberculose, Febre Tifóide, Septicemia, Brucelose,
NÃO VIRAIS
Tularemia, Histoplasmose, Sífilis, Ricketsioses,
Psitacose Malária, Calazar
ESPLENOMEGALIAS
Veja em esplenomegalias
LES, Artrite Reumatóide, Periarterite Nodosa, Outras Colagenoses
IMUNO LÓGICAS
Choque Anafilático, DHAI e Sarcoidose
REGULARES
colchicina, irradiação, citostáticos e benzeno
AGENTES
analgésicos, antibióticos anticonvulsivantes, sais de ouro
LEUCO
tranqüilizantes, antitiroidianos, diuréticos,
OCASIONAIS
PENIZANTES
hipoglicemiantes, antimaláricos, anti histamínicos,
tuberculostáticos, sulfonamidas, barbitúricos.
INFILTRAÇÃO
Metástase, Linfoma, e Necrose MO
ALTERAÇÕES
DEFICIÊNCIAS
Ferro, Vitamina B12, Vitamina B6 e Ácido Fólico
DA MEDULA
Leucemias,
Sind. Mielodisplásica, Sind de Fanconi,
ALTERAÇÃO DO
ÓSSEA
HPN,Aplasia Medular , Neutropenia Cíclica ,
PARÊNQUIMA
Hipoplasia Crônica , Agranulocitose Infantil
VIRAIS

INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL DAS LEUCOPENIAS:
INVESTIGAR Nos casos de neutrófilos menor que 1.200/mm3 e/ou quando acompanhada de outra
citopenia
Hemograma pós prandial (3) com intervalo
Confirmação da leucopenia
de 15 dias
EXAMES
Provas Hepáticas, Glicemia, Ferrocinética,
Doenças Metabólicas
OBRIGATÓRIOS
T3,T4,TSH
HIV, Hepatites, CMV, Toxoplasmose,
Investigação Sorológica
Mononucleose
FAN, Provas de Função Reumática, Fator
Doenças Imunológicas
Reumatóide
EVENTUAIS BO / MO, cariótipo
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INVESTIGAÇÃO DE ESPLENOMEGALIA:
A investigação é fundamentalmente clínica.Na infância ,a esplenomegalia tem como causas mais
freqüentes as doenças hematológicas primárias enquanto nos adultos as causas não hematológicas são
mais freqüentes.
As principais causas de esplenomegalia são:
CONGESTIV
A

cirrose
hepática
ICC
Budd-Chiari

INFLAMATÓRI
A
- Vírus (hepatite,
mononucleose
infecciosa, HIV)
- Bactéria
(endocardite
bacteriana, febre
tifóide, brucelose)
- Outras (malária,
esquistossomose
e leishmaniose)
_ Não infecciosa
(LES e Artrite
Reumatóide)

INFILTRATIV
A

HIPERPLÁSIC
A

NEOPLÁSICA

Gaucher
Niemannn-Pick

Anemia
Hemolítica
Carencial
PTI

LLC
LMC
LNH
OUTRAS SÍNDROMES
MIELOPROLIFERATIV
AS

CAUSAS DE PLAQUETOPENIAS:

PRODUÇÃO
DEFICIENTE

DESTRUIÇÃO
AUMENTADA

- Anemia Perniciosa
- Deficiência de folato ou Vit..B12
- Desnutrição
- Alcoolismo
- Infiltração da MO (metástase, linfoma, leucoses, necrose de MO)
- Aplasias / hipoplasias (HPN, Anemia Aplástica, - S. de Fanconi)
Primária - PTI
Causa
Imunológica
Secundária a Colagenoses
Hepatites A, B e C, HIV, rubéola, dengue,
Virais
Mononucleose, sarampo, CMV, Febre amarela
não virais
Sepse, malária, calazar, meningite meningocócica
- Hiperesplenismo (hepatopatias, esquistosomose, Doença de
Gaucher, etc.)
Seqüestro
- CIVD
e/ou perda
- PTT,SHU
- Trombocitopenia pós-transfusional
Analgésicas (paracetamol,
AAS, codeína)
Álcool
Benzeno,
Anticonvulsivantes
Citostáticos
Antimicrobianos (sulfa,
Diuréticos tiazídicos
ampicilina, tetraciclina,
Heparina
sulfonamida,
Hipoglicemiantes
tuberculostáticos)
Radiação
Antireoideanos
Sedativos
Drogas
(propiltiouracil)
Sais de ouro
Antiinflamatórios
Anti-histamínicos
Leve ligada à gestação
Gestacional
Moderada a grave (toxemia gravídica, S. HELLP)
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Síndrome de Bernard Soulier
Anomalia de May-Hegglin
Doença de Wiscott- Aldrich
TAR – trombocitopenia com ausência de rádio
Síndrome de Alport
Trombocitopenia isolada constitucional
Trombocitopenia pelo EDTA/Citrato
Alcoolismo

OUTRAS
Hereditárias
Falsa

INVESTIGAÇÃO DAS PLAQUETOPENIAS NA TRIAGEM:
Hemograma
Lâmina de SP hematoscopia e leucometria
específica
Contagem de Plaquetas em citrato/heparina
Provas de Função Hepática
Sorologias: hepatites A, B,
C,HIV,CMV,mononucleose, sífilis,
Toxoplasmose
Provas de função Reumática, FAN
Imunofenotipagem para HPN (CD 55 e CD
59)
MO/BO (naTriagem/Extensão da Triagem)

1. Em todos os casos de PLT abaixo de
100.000/mm3
2. Para afastar Sind de EDTA/Citrato
3. Para afastar hepatopatia
4. Para afastar plaquetopenia 2ARIA
5. Para afastar colagenose
6. Para afastar HPN
7. Se Plt abaixo 20.000/mm3

INVESTIGAÇÃO DAS SÍNDROMES HEMORRÁGICAS:
PLT TS PTT TAP

TT

FIB

HIPÓTESES
Traumatismo

FREQÜÊNCIA

Púrpura Simples
Púrpura Vascular
D. V Willebrand
N

N

N

N

N

Def FXIII

RARO

Def alfa2 antiplasmina

RARO

N

D. V Willebrand
N





N

N

N

LES

CONDUTA
- Alta do
HEMORIO após 3
confirmações
(pacientes sem
história de
sangramento
anormal)
- História com
hematologista se
hemorragia em mais
de um sítio
- Afastar LES
- Afastar LES
-Afastar Inibidor
Adquirirdo
-História

D. V Willebrand

N



N

N

N

N

T. Glanzmann
S. Bernard
Soulier
SPD
Outras
Trombopatias
D. V Willebrand

- História para
confimação
diagnóstica
( realização de
agregação
plaquetária )
- Históri, se afastar
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N

N

N



N

N

Hemofilia A / B
Inibidores
Adquiridos FVIII,
FIX e FXI
Inibidor
Adquirido
FvW
Anticoagulante
lúpico
Deficiência de
FXI
Deficiência de
FXII
Uso de Heparina
Uso de
Anticoagulante
Oral
Hepatopatia
-Deficiencia
Hereditária de
Fator VII

uso de heparina.

RARO

-História para casos
os inibidores
adquiridos .
RARO
RARO
- História na
Deficiencia
Hereditária de Fator
VII
RARO

Defic de Vit K
(II, VII, IX, X)

N



N













 N

N

Hepatopatia
Defic.Via
Comum (II,V,X)
Hepatopatia
Defic.vit K
(II,VII, IX, X)
Ac Lúpico
CIVD /
Fibrinólise
primário

RARO

Uso de heparina
Anticoagulante
Oral

N

N

N

N



-História se afastar:
deficiência de
vitamina K,
hepatopatia ,uso de
Anticoagulante Oral
-Avaliar Alta nos
casos de
anticoagulante
lúpico.
-Dosar D- Dímeros
e avaliar Alta em
CIVD
- Alta para uso de
heparina

Uso de heparina
Alterações do
N/  Fibrinogênio
(Hipo, Dis ou
Afibrinogenemia)

Alta na deficiência
de
v itamina K,
hepatopatia e uso de
Anticoagulante Oral
- Dosar D- Dímeros
e avaliar Alta
- Alta nas
hepatopatias

CIVD


-Avaliar Alta nos
casos de
anticoagulante
lúpico.

RARO

-História :alterações
congênitas de
Fibrinogênio

OBSERVAÇÕES:
EM TODOS OS CASOS, AFASTAR USO DE MEDICAÇÕES QUE INTERFEREM COM A
HEMOSTASIA.
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POR TRATAR-SE DE UM EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE NA SUA REALIZAÇÃO,
A SOLICITAÇÃO DE CURVA DE AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA DEVE SER DISCUTIDA
COM O GRUPO DE HEMOSTASIA ANTES DE SER SOLICITADA.
DISCUTIR OS CASOS DUVIDOSOS COM O RESPONSÁVEL DO SETOR DE
HEMOSTASIA.
DOENÇA DE VON WILLEBRAND
TIPO
TIPO 2
TESTE
1
SUBTIPO SUBTIPO
SUBTIPO 2M
2A
2B

TIPO 3
SUBTIPO
2N

FvW:Ag









N



FvW:RCof









N



F VIII:c



 /N

 /N

 /N

5 – 30UI/dL

0,05-0,1 UI/dL

FvW:RCof
/ FvW:Ag

> 0,7

<0,7

<0,7

<0,7

> 0,7

-

FVW:CB







 /N

N



RIPA

N







N



Ausência
dos
MAPM

Ausência
dos
MAPM

Presença

 Ausênci

Multímeros

N/ 

N/ 

DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES ENCONTRADAS NOS DIFERENTES TIPO DE
DvWILLEBRAND*:
TIPO DvW

DESCRIÇÃO

Tipo 1

Deficiência Parcial quantitativa de FvW

Tipo 2 A

Diminuição da Adesão plaquetária dependente do FvW com deficiência
seletiva de multímeros de alto peso molecular

Tipo 2B

Aumento da afinidade das plaquetas pela Glicoproteína Ib(GpIb)

Tipo 2M

Diminuição da Adesão plaquetária dependente do FvW sem deficiência
seletiva de multímeros de alto peso molecular

Tipo 2 N

Diminuição importante da afinidade de ligação do fator de vW para o Fator
VIII

Tipo 3

Severa deficiência de fator de Von Willebrand

OBS :1-O diagnóstico de doença de Von Willebrand é confirmado quando os valores da dosagem
do fator vW e Cofator da Ristocetina estão abaixo de 30% .
2- O grupo Sanguíneo O está associado a níveis de fator de vW baixos (entre 30 e 50%) mas a
dosagem do fator VIII é normal.
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3-Nos pacientes com dosagem de fator de Von Willebrand considerados baixos (entre 30 e 50%)
podem receber agentes que elevem os níveis de fator de v.Willebrand quando em situações de risco de
sangramento.
*2008ASH Clinical Practice Guideline on the Managment of von Willebrand Disease

POLICITEMIA VERA (PV) - CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS (OMS-2008)
I-CRITERIOS MAIORES:
-Hemoglobina maior que 18,5 g/dl para homem e 16,5 g/dl para mulher ou evidencia de
aumento dos glóbulos vermelhos.
-Presença de mutação JAK2V617F ou mutação funcionalmente similar a JAK2exon12
II-CRITÉRIOS MENORES:
-BO demonstrando hipercelularidade dos três setores da Medula Óssea para a idade
(panmielose)
-Dosagem de Eritropoetina baixa
-Formação de colônias eritróides in vitro
DIAGNÓSTICO DE POLICITEMIA VERA:
- 2 critérios maiores e 1 critério menor
OU
- presença do primeiro critério maior e 2 critérios menores
ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE POLICITEMIA VERA

ERITROCITOSE
(HB > 18,5 ( M) > 16,5% (F)
EPO sérica

N /BAIXA
Sat O2 – N
HB > 18,5g/dl (M) > 16,5
g/dl (F)
Leucocitose/trombocitose

Sat O2 –N/ diminuida
SEM Trombocitose
SEM Leucocitose

ELEVADA

Poliglobulia
Secundária
ALTA DO HEMORIO

MO / BO
PV positivo
PV

PV negativo
REAVALIAR EM 3 M
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TROMBOCITEMIA ESSENCIAL CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS (OMS-2008)
1-Contagem de Plaquetas acima de 450.000-mm3 de forma persistente.
2-Biopsia de medula óssea mostrando proliferação do setor megacariocítico com aumento do
número de megacariocitos de tamanho grande, maduros,hiperlobulados e agrupados,sem
expressivo desvio à esquerda na granulocitopoese .
3-Não preencher critério diagnóstico de Policitemia Vera, Mielofibrose, LMC, Síndrome
Mielodisplástica,Del 5 q ou outras neoplasias mieloides,
4-Presença do JAK 2V 617F

OBS: Critério do BCSH(British Committe of Standards in Hematolgy )2010 :
Na ausência do JAK2: não haver nenhuma evidência de trombocitose secundária e ausência de
ferropenia.
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APÊNDICE II – CRITÉRIOS DE ALTA DO HEMORIO
Todos os pacientes nas seguintes condições podem ter ALTA DO HEMORIO, NÃO DEVEM SER
MATRICULADOS, recebendo orientações quanto à sua doença e quanto à possibilidade de retornar
ao HEMORIO em situações especiais.
HEMOPATIAS HEREDITÁRIAS CRÔNICAS
Os casos de hemopatias hereditárias EM ADULTOS não serão matriculados, devendo-se ter a
seguinte conduta:
a – Concluir o diagnóstico
b – Informar e orientar o paciente e seus familiares quanto ao diagnóstico
c – Encaminhar à enfermagem para outras orientações
d – Entregar relatório sobre o caso, deixando claro sobre a possibilidade de retornar ao HEMORIO
em situações específicas (veja quadro abaixo)

HEMOPATIA

CRITÉRIO DE ALTA
(ou NÃO MATRICULAR)

HEREDITÁRIA

–
Esferocitose
ovalocitose
Def G6PD

Portadores de
Hemoglobinopatias

– adulto (> 20 anos) +
anemia leve ou moderada(Hg
igual ou maior que 10 g/dl)
– transferência de outro
Serviço de
Hematologia(exceto em
casos de alta complexidade)
transferência de outro
Serviço de Hematologia.
(exceto em casos de alta
complexidade)

RETORNO AO HEMORIO NAS
SEGUINTES SITUAÇÕES

–

Complicações HEMOLÍTICAS
AGUDAS SEVERAS

Casos de alta complexidade

ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS ISOLADAS SEM CID DE HEMOPATIA PRIMÁRIA
Não serão matriculados e receberão alta do HEMORIO pacientes que apresentarem as alterações
isoladas listadas abaixo e cuja investigação foi inconclusiva:
1 - plaquetopenia igual ou maior que 100.000/mm3
2 - neutropenia isolada igual ou maior que 1.200 neutr/mm3
3 - anemia isolada com Hb > 10 g/dl

APÊNDICE III - TÉCNICAS ESPECIAIS EM HEMATOLOGIA
1 - ANÁLISE CITOQUÍMICA
- PAS (PERIODIC ACID SCHIFF)
- NSB (NEGRO DE SUDAN B)
LLA
- FACM (FOSFATASE ÁCIDA)
- PAS (PERIODIC ACID SCHIFF)
- NSB (NEGRO DE SUDAN B)
- FACM (FOSFATASE ÁCIDA) - M5, M6 e M7
- CLAC (CLOROACETATO ESTERASE)
LMA
- ALFA NAFTIL - M7
- BUTIRATO ESTERASE - M0, M1, M4, M5, M7
- ESTF (ESTERASE INESPECÍFICA COM FLUORETO) diagnóstico
diferencial das M5
FAL – (FOSFATASE ALCALINA DOS NEUTRÓFILOS)
LMC
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TRICOLEUCEMIA ANEMIAS
LLC

PAS (PERIODIC ACID SCHIFF)
FACM (FOSFATASE ÁCIDA)
PAS (PERIODIC ACID SCHIFF)
SB (NEGRO DE SUDAN B)
FACT (FOSFATASE ÁCIDA TARTARATO RESISTENTE)
FERM (FERRO MEDULAR)

MATERIAL A SER COLHIDO:
PESQUISA DE FERRO – 2 lâminas de MO
FOSFATASE ALCALINA – 3 lâminas de SP
LEUCEMIAS AGUDAS - 6 lâminas de SP ou MO
LEUCEMIA CRÔNICA (LLC) - 3 lâminas de SP ou de MO
PRINCIPAIS REAÇÕES ESPERADAS:
POSITIVO
LLA - granular, único e grosseiro
M0, M1, M4 e M5 Difuso fraco
M2 e M3 Difuso forte
M5 e M6 – Granular em bloco
M3 e M7 Granular fino nos prolongamentos
citopl
M0 + 3% blastos
M1 > 3% blastos

PAS

M2 e M3 Forte

NSB

NEGATIVO
LLA
M5 e M0

LLA
M0 e M5
M7 também pode ser
(+)

M4 Polar
M5 e M7 Granular fino
LLA Focal (geralmente T, ocasionalmente B)
M1, M4, M5 Difuso (de fraco a forte)
M6 e M7 Polar
Leucemias Mielóides
Leucemias Monocíticas
Polar na LMA M7

FACM
Cloroacetato
Butirato
Alfa naftil acetato
Fosfatase tartarato
resistente

LLA
M0

Diagnóstico da Tricoleucemia

FERRO MEDULAR: (NORMAL - 20 a 50% DOS ERITROBLASTOS, com 2 a 3 grânulos de
FERRO em seu citoplasma)
FERRO – AUSENTE
ANEMIAS FERROPRIVAS

FERRO - AUMENTADO
ANEMIA APLÁSTICA
ANEMIA MEGALOBLÁSTICA
TALASSEMIAS
SIDEROBLASTOS EM ANEL > 20% - ANEMIA SIDEROBLÁSTICA

FOSFATASE ALCALINA LEUCOCITÁRIA (FAL) - SCORE NORMAL = 40-90
FAL - VALORES
BAIXOS
LMC
HIPERTIROIDISMO

FAL - VALORES ALTOS
ESTADOS INFECCIOSOS
POLICITEMIA VERA

MIELOFIBROSE
GRAVIDEZ
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ANEMIA
FALCIFORME
HPN

ANEMIA HEMOLÍTICA

2 - IMUNOFENOTIPAGEM:
PERFIL IMUNOFENOTÍPICO DAS LEUCEMIAS LINFÓIDES AGUDAS:
SUBTIPO
LLA precursor
B
LLA pré-B
LLA-B

FENÓTIPO COMUM
HLADR, CD19, CD20-/+,CD10,CD34, TDT

HLADR,CD19,CD10,CD34,TdT-/+, IgMc, CD 20+/HLADR,CD19,CD20,CD22,CD10-/+,CD34 -,TdT - , sIG
HLADR-/+,CD1,CD2, cCD3, CD5, CD7,CD4/C8, CD10+/CD34-/+, CD45,
LLA-T
TdT
Abreviações: (+/- ) - variável, na maioria das vezes positiva; (- /+) - variável, na maioria das vezes
negativa, (c ) - citoplasmático

PERFIL IMUNOFENOTÍPICO DAS DOENÇAS LINFOPROLIFERATIVAS:
DOENÇAS LINFOPROLIFERATIVAS B
DOENÇAS
FENÓTIPO COMUM
HLADR,CD19,CD20,CD5,CD22(-),CD23,CD10(-),
LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA
CD11c+/-CD25+/, SIGM clonal
HLADR,CD19,CD20,CD5(-),CD22,CD23(-),CD10(LEUCEMIA PROLINFOCÍTICA
),sIG
LINFOMA DE CELULA DO MANTO
HLADR,CD19,CD20,CD5,CD22,CD23(-) CD10(-)
HLADR,CD19,CD20,CD5(-),CD22,CD23+/-,
LINFOMA FOLICULAR
CD10,CD11c(-)
LINFOMA DE ZONA MARGINAL E
HLADR,CD19,CD20,CD5(-),CD22,CD23(-),CD10(-),
ASSOCIADOS
CD11c,CD25 (-), CD103(-)
HLADR,CD19,CD20,CD5(-),CD22,CD23(-),CD10(-),
LEUCEMIA HAIRY CELL
CD11c,CD25,CD103
Abreviações: (+/-) - variável , na maioria das vezes positivo; (-/+) - variável, na maioria das vezes
negativo (-) negativo; (Sig) - imunoglobulina de superfície;(cIG) imunoglobulina citoplasmática.
DOENÇAS LINFOPROLIFERATIVAS T
DOENÇAS
FENÓTIPO COMUM
LEUCEMIA PROLINFOCÍTICA T
CD2, CD3, CD5, CD7, CD4, CD8(-)
LEUCEMIA DE GRANDES
CD2, CD3, CD5(-), CD7(-), CD4(-), CD8, CD16,
LINFÓCITOS GRANULARES (LGL-T)
CD11b, CD56(-), CD57, CD25(-)
CD2, CD3(-),CD16, CD56, CD4(-),CD8LEUCEMIA DE GRANDES LINF
/+,CD56,CD57(-),
GRAN. NK
D25(-)
MICOSE FUNGÓIDE (SDR DE
CD2, CD3, CD5, CD7+/-, CD4, CD8(-), CD25(-)
SÉZARY
LEUCEMIA/LINFOMA DE CÉLULA T
CD2, CD3, CD5, CD7(-), CD4, CD8(-), DR,CD25
DO ADULTO
INTENSO
LEUCEMIA LINFÓIDE CRÔNICA DE
CD2, CD3, CD5, CD7(-), CD4, CD8(-)
CÉL T
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Abreviações: (+/-) - variável , na maioria das vezes positivo; (-/+) - variável, na maioria das vezes
negativo (-) negativo; (Sig) - imunoglobulina de superfície; (cIG) imunoglobulina citoplasmática.
PERFIL IMUNOFENOTÍPICO DAS LEUCEMIAS MIELÓIDES AGUDAS:

LMA
M0
M1/2
M3
M4
M5
M6
M7

HLAD
r
+
+
+/+
+/+/-

TdT

CD34

CD13

CD33

CD15

CD14

+/- /+
- /+
- /+
-

+
+
- /+
+/+/+/-

+
+
+/+/+/-

+/+
+
+
+/+/+/-

- /+
+
+
- /+
-

- /+
+/+/-

CD11 CD61 aMP
b
CD41
O
- /+
+
+
+
+
+
+/+/+/- /+
+
- /+

IMUNOFENOTIPAGEM PARA GLICOPROTEÍNAS PLAQUETÁRIAS: Esse exame é
realizado em plasma recém-colhido . A expressão imunofenotípica é comparada a um controle com
expressão normal.

Síndrome de Bernard
Soulier
Trombastenia de
Glanzmann
4

CD41
Expressão normal

CD42b
Expressão
diminuída
Expressão diminuída Expressão normal

CD61
Expressão normal
Expressão diminuída

- ESTUDO CITOGENÉTICO:

del(5q), del(7q), -5, -7, +11, +13
t(3;v) ou del(3), del (5q), del(7q), t(9;22)(q34;q11), -5, -7, + 11, + 13
t(8;21)(q22;q22), t(6;9)(p23;q34), del(5q),del(7q), t(9;22)(q34;q11),+4, -5,LMA - M2
7,+8,+11,+21
t(15;17) (q22;q21), i(17)(q10), +8, +21
LMA - M3
inv(16) (p13;q22) ou del(16) (q22), t(10;11)(p15;q23), t(6;9)(p23;q34), +4, LMA - M4 Eo
7,+8,+22,+11
t(8;16) (p11;p13), t(11;v)(q23;v), +8, +11, del(11q23)
LMA - M5
del(20)(q11), inv(3)(q21q26), +8, +9
LMA - M6
inv / del(3), +8, +21, t(1;22)(p13;q13)
LMA - M7
LMA – 2A SMD del(5q) /-5 5q-, del (7q) / -7
t(12;22) (q13;q22), t(9;22) (q34;q11), t(4;11) (p21;q23), t(1;19) (q21;p13), del 6q
LLA PREC
t(11;14) (q13;132), del (12p), del (9p), +21, Hiperdiploidia 50 a 65 cromosomas,
LLA-B
Pseudo hipodiploidia 26 a 34 cromosomas.
t(8;14) (q24;q32), t(8;22) (24;q11),t(2;8) (p11~13;q24)
LLA-B
del(14q), t(11;14) (p13;q11), t(10;14) (q24;q11), t(1;14) (q34;q11), del(6q),
LLA-T
del(9p)
t(9;22) (q34;q11)/der227 + 8, + 19, I(17)(q)
LMC
+12, del(13) (q14), del(6) (q21), del(11) (q23), anormalidades estruturas do 17p,
LLC
+8,14q/del7q
Burkit-t(8;14) (q24;q32), del(6q) LNH
LINFOMA DE
Malt- t(11;18) (q21;q21),e t(1;14) (p24;q32), del(11q)LNH
CÉLULA B
Folicular-(14;18) (q32;q21) + 12-LNH
LMA - M0
LMA - M1
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Células do manto-t(11;14) (q12;q32)
Difuso - t(3;14) (27;q32)
LINFOMA DE Linfoblástico- t (1;14) (p32;q11)
CÉLULA T
Anaplásico de grandes células- t(2;5) (p23;q25)
del 5q / monossomia do 5, del 7q /monossomia do 7, del 13q, del 20q, del 12p
SMD
perda do cromosoma e +8del(11q), i(17)

Anormalidade
Cromossômica
t(9;22)(q34;q11)
proteína p190
t(9;22)(q34;q11)
proteína p210

Genes Envolvidos

Imunofenótipo

FAB

BCR-ABL

LLA pré B

L1/L2

BCR-ABL

LLA pré B
LMC
CD10(-) LLA
precursor B ou pré-B
com my+

L1/L2

t(4;11)(q21;q23)

MLL-AF4

t(1;19)(q23;p13)

E2A-PBX1

LLA pré B

L1/L2

t(12;21)(p12;q22)

TEL-AML1

LLA precursor B/ pré
B

L1/L2

t(15;17)(q22;q21.1)

PML-RARα

LMA M3

M3 / M3v

t(8;21)(q22;q22)

ETO-AML1

LMA M2 / LMA M1

M2/M1

Inv(16)(p13q22

CBFβ-MYH11

LMA M4

M4 / M4eo

L1/L2
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APÊNDICE IV – ROTINA PARA ABORDAGEM DA DOR
GRAUS DE ANALGESIA:
1º ANALGÉSICO NÃO-OPIÁCEO (ANES) + ADJUVANTES
2º OPIÓIDE FRACO + ANALGÉSICO NÃO OPIÓIDE
3º OPIÓIDE POTENTE + ANALGÉSICO NÃO OPIÓIDE
TIPOS DE ANALGÉSICOS:
NÃO OPIÓIDES
ANTIINFLAMATÓRIOS
NÃO ESTEROIDAIS
OPIÓIDE FRACO
OPIÓIDE POTENTE

ADJUVANTES

Dipirona / Acetaminofen / AAS / Paracetamol
AAS / Diclofenaco / Indometacina / Ibuprofen
Codeína / Cloridrato de Tramadol / Propoxifeno
Morfina / Fentanila / Petidina / Buprenorfina / Nalbufina /
Metadona / Oxicodona / Sufentanil / Alfentanil /
Remifentanil
Anticonvulsivantes / Antidepressivos / Neurolépticos /
Benzodiazepínicos / Anticolinérgicos

1 - ANALGÉSICOS, ANTINFLAMATÓRIOS E ANTIPIRÉTICOS :

DIPIRONA
ADULTOS

CRIANÇAS

AAS
ADULTOS
CRIANÇAS
Acetaminofen
Paracetamol
ADULTOS
CRIANÇAS

APRESENTAÇÃO
Comprimidos 500 mg
Ampola 2 e 5 mg (1ml = 500 mg)
Supositório (1g)
Gotas (500 mg/ml)
Solução oral (500 mg/ml)
Comprimidos 500 mg
Solução injetável (0,5g/ml) IM, IV
Supositório (0,3 g)
APRESENTAÇÃO
Comprimidos 500 mg
Comprimidos 100 mg e 500 mg
APRESENTAÇÃO
Comprimidos 500 mg e 750 mg
Gotas (200 mg/ml)
Solução oral
Comprimidos 500 mg

DOSE
PERÍODO
1 comprimido
1 ampola IM ou IV
1 supositório
1 gt/Kg (máximo 40 gts)
Até de 4/4 h
0,5 g/ml
1 comprimido (crianças > 30
Kg)
0,05 ml/Kg/dose (+ 2ml/dose)
1 sup (criança de 10 – 20 Kg)
DOSE
PERÍODO
60 –90 mg/kg/dia
Até de 4/4 h
50 –100 mg/kg/dia
DOSE
1 comprimido
1 g/Kg/dose
0,4 mg/Kg/dose
1 comprimido (crianças > 30
Kg)

PERÍODO

Até de 4/4 h
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EFEITOS ADVERSOS:
Parece estar relacionadas ao perfil de acidez da droga e à meia vida.
Dispepsia, náuseas,
Drogas de meia vida mais curta (ex.: aspirina e indometacina), encontramvômitos e epigastralgia se mais relacionadas a estes efeitos adversos.
Pode ocorrer com qualquer derivado, especialmente com as drogas de
Ulceração Gástrica e
Sangramento Digestivo ação mais prolongada.
Pode ocorrer em tratamento a longo prazo, principalmente em pacientes
com doença renal prévia. A droga mais relacionada a este efeito é o
paracetamol.
Principalmente asma e reações dermatológicas. Avaliar história prévia de
Reações anafiláticas
rinite e asma. Havendo reação anafilactóide, esta ocorrerá com as outras
drogas do grupo, excetuando o paracetamol.
Aumenta o tempo de sangramento, mais freqüentes nas drogas que inibem
Inibição da formação
permanentemente a cicloxigenase (aspirina).
trombo plaquetária
Alterações Hepáticas e Raros.
da Medula Óssea
Nefrite e Insuficiência
Renal

2 - ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS (AINES)
FAIXA
ETÁRIA

AAS
DICLOFENACO
IBUPROFENO
INDOMETACINA
DROGA

MEIA VIDA
TERMINAL (h)
0,2 - 0,3
1,5 - 2
2-3
6-8
DOSE

ACETAMINOFEN
AAS
CRIANÇAS
IBUPROFENO
INDOMETACINA

10 - 15 mg/Kg
10 - 15 mg/Kg
5 - 10 mg/Kg
1 mg/Kg

ADULTOS

FAIXA
ETÁRIA

DROGA

DOSE E FREQÜÊNCIA (mg/h)
500 / 6
30 - 75 / 12
600 / 8
50 - 75 / 8
Nº DOSES /
DOSE
DIA
MÁXIMA
4-6
60 mg/Kg/d
4-6
60 mg/Kg/d
3-4
40 mg/Kg/d
3
3 mg/Kg/d

3 - OPIÓIDES:
CLASSSE
AGONISTA PURO E FRACO

DROGA
CODEÍNA

AGONISTA PURO E FORTE

MORFINA

COEFICIENTE PARA CÁLCULO DE DOSES:
MORFINA
ORAL
1
MORFINA ORAL
X2
MORFINA PARENTERAL
1/3
PETIDINA PARENTERAL
1/8
CODEINA ORAL
1 / 10
METADONA
X 0,016
BUPREMORFINA
PARENTERAL

ALTERNATIVA
CLORIDRATO DE TRAMADOL
FENTANILA
CLORIDRATO DE BUPRENORFINA
CLORIDRATO DE NALBUFINA
METADONA
MORFINA PARENTERAL
1/2
X1
1 / 7,5
1 / 20
1 / 10
X 0,04
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BUPREMORFINA
SUBLINGUAL

X 0,03

X 0,08

DOSES DE OPIÓIDES (INÍCIO DO TRATAMENTO):
TIPO DE
OPIÁCEO
MORFINA

DOSE INICIAL (EV)
< 50 Kg
> 50 Kg
0,1 mg/Kg
2,5 - 5 mg
cada 3 - 4 h
cada 3 - 4 h

PETIDINA

0,75 mg/Kg
50 - 100 mg
cada 2 - 3 h
cada 3 h
Ataque - 0,05 - 015 mg/Kg
IM / SC

METADONA

DOSE INICIAL (VO)
< 50 Kg
> 50 Kg
0,3 mg/Kg
5 - 10 mg
cada 3 - 4 h
cada 3 - 4
h
_
_
Manutenção - 0,1 - 0,4
mg/Kg IM / IV - 2 - 4
dias

OPIÓIDES - CUIDADOS ESPECIAIS:
OPIÓIDE NA DOR DE ORIGEM NÃO ONCOLÓGICA: Sendo feito da maneira correta na há
qualquer problema em usar. Pacientes com dor crônica de origem não oncológica freqüentemente têm
sobrevida longa e podem ter sua dor controlada ou mesmo curada podendo ter o opióide retirado.
DEPENDÊNCIA:
- o médico deve supervisionar e fornecer a medicação conforme o resultado funcional e psicológico
- o médico deve controlar do número de comprimidos
- só um médico fará a receita do psicotrópico
- desconfie do paciente que procure medicação antes do seu dia de consulta, ou por intermédio de
familiar ou através de outro médico, ou quando a medicação acabe antes do tempo previsto.
- o médico deve indicar fisioterapia, psicoterapia e terapia ocupacional para melhora da capacidade
funcional do paciente, sendo que a ausência da adesão do paciente justifica a interrupção do
tratamento.
DESCONTINUAÇÃO DO OPIÓIDE:Após a resolução do que motivou a dor a dose total diária
deve ser diminuída em 20 - 25% a cada dia, até que chegue à dose mínima de 5mg 4/4h então,
aumentando o intervalo para 6/6h, 8/8h, 12/12h até retirada total. Dependendo do tempo de uso a
retirada pode ser mais rápida ou mais lenta, usando como guia os sintomas da síndrome de
abstinência.
MORFINA E DISPNÉIA: Nos casos de angústia respiratória de repouso e taquipnéia, por invasão
tumoral, e por outras causas neoplásicas, tosse improdutiva, pode-se usar o opióide. Se o paciente já
esta em uso de morfina ou codeína, pode-se aumentar a dose em torno de 50%, mantendo–se o
intervalo de tempo característico da farmacocinética da droga, ou seja, 4/4h. Se o paciente ainda não
usa opióide, pode-se fazer uma dose inicial, por exemplo, codeína 30mg 4/4h ou morfina 5-10mg 4/4h
e ajustar conforme a resposta.
EVITAR EM PACIENTES CRÖNICOS:
Meperidina: o uso crônico leva ao acúmulo de metabólico que é neurotóxico, e causa delírio e
convulsão.
Agonista parcial (ex: buprenorfina): tem menos efeito no receptor opióide que o agonista puro e tem
efeito teto.
Agonista-antagonista (nalbufina, pentazocina) eles bloqueiam ou são neutros em um tipo de receptor
opióide enquanto ativam outro receptor, tem alta incidência de efeitos psicomiméticos e podem causar
síndrome de abstinência.
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EFEITOS ADVERSOS: Constipação, Náuseas e ou vômitos, Sonolência, sedação, Hipotensão,
Sudorese abundante, Dependência física - dependência psíquica e vício
Existem três situações nas quais ,quando há necessidade do uso do opióide, fazer um controle rígido:
1- Paciente sem história prévia de dependência que se torna dependente após o uso do opióide;
2- Paciente que tem dependência psíquica e tem dor, necessitando do opióide para tratar a dor.
3- Paciente que tem dependência psíquica e com dor, necessita do opióide para tratar a dor, e divide
sua medicação com outro dependente psíquico.
NALOXONA - ANTAGONISTA DE OPIÓIDES:
- Inicio de ação - 1-2min Dose para overdose ou depressão respiratória é 0.1 a 2mg que podem ser
escalonados a cada 2-3 min se não houve efeito. Máximo de 10 mg.
- Na prática, deve-se diluir uma ampola para 20 ml (onde cada ml=0,02) e se diagnosticada depressão
respiratória por opióide, com FR menor que 5, iniciar com 5mlEstimular verbalmente o paciente a
respirar fundo. Se não houve aumento da freqüência, fazer mais 1-2 ml.
- Cuidado na injeção, pois a injeção rápida de uma ampola pode levar a EAP.
- Lembrar que a meia vida da Naloxona é menor que a do opióide e que pode deprimir tardiamente. O
paciente deve ficar monitorizado e sob vigilância.
- Pacientes em uso crônico podem ter a síndrome de abstinência precipitada por esta medicação
CONVERSÃO DE OPIÓIDES:Para passar de um opióide para outro, deve-se usar uma escala de
conversão com o objetivo de evitar a crise de abstinência e a emergência de novo episódio de dor.
1- Determine a dose total de opióide usado nas 24h.
2- Respeite o intervalo de cada opióide
3- Multiplique pelo fator de conversão da tabela. Dê 30% - 50% a menos do novo opióide para evitar
tolerância cruzada.
4- Divida a quantidade final pelo no de doses/dia, de acordo com o intervalo de cada opióide;
4- Estabeleça uma dose de resgate para dor incidental.

LISTA DE
EQUIVALÊNCIA
S DE OPIÓIDES

EXEMPLO:
Paciente em uso de
codeína VO passar
para Morfina VO
360mg VO 6/6h
+
7,5mg extra de
resgate

DOSE RESGATE
(BREAKTHROU
GH PAIN)

Opióide IV / SC para Morfina
IV/SC
Morfina VO para Morfina IV ou
SC
Opióide VO para Morfina VO
Morfina VO para Opióide VO
Morfina SC, IV para Opióide
IV/SC

MORF
INA
1

MEPER
I DINA
0,13

CODEI
NA
-

OXICO
DONA
-

3

-

-

-

1
1
1

0,1
10
7

0,15
6
-

1,5
0,6
-

2190mg x 0,15 (fator de conversão)
=328,5 mg morfina VO dia – 30% (para
não ter tolerância cruzada) = 230 mg /dia
Novo regime será Morfina VO 230mg
dividido nas 24h (6doses por ser de 4/4h)
= 40(38,35)mg 4/4h = 20-30mg (10-15%
da dose de 24h) a cada 2h de necessário
para dose resgate
- É a dose que pode ser administrada em caso de dor incidental entre as doses
regulares prescritas. É um importante componente da estratégia de controle
da dor.
- Regularmente ela é de 5-20% da dose total das 24h, podendo até ser de
50%.
- É usualmente oferecida, se solicitada, em intervalos de 1/1h.
- Se o paciente requerer mais de 3 doses de resgate/dia, a nova prescrição do
Total opióide dia =
360mg x 6 (4/4h) = 2160mg
+
7,5mg x 4 =
30mg
=
2190 mg de codeína nas 24h
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TOLERÂNCIA
CRUZADA

dia posterior deverá ser alterada, somando a dose de 24h ao total das doses
de resgate solicitadas no dia.
- O paciente deve ser informando detalhadamente da existência da dose de
resgate e que usá-la não implica necessariamente na piora da doença. Ex:
paciente tomando 15mg de Morfina de 4/4h solicitou resgate (10mg) às
14h,18h, 2h e 6h.
É um fenômeno farmacológico, no qual um paciente que vinha sendo
tratado com uma medicação, neste caso o opióide, exibe uma resistência
fisiológica a outra medicação como resultado de uma similaridade
farmacológica entre as duas medicações. Isto é observado em vários grupos
farmacológicos, como antivirais, antibióticos, analgésicos etc.

MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS ADJUVANTES EM PEDIATRIA

Droga
Amitriptilina
Imipramina
Clorimipramina
Nortriptina
Fluoxetina
Metilfenidato

Dose inicial (mg)
10
10
10
10
10
2,5

Dose máxima diária
3–5
3-5
mg/kg/dia
3-5
1-3
10 – 20
mg/dia
05 – 20
mg/dose

TRATAMENTO ADJUVANTE
DROGA

DOSE
TERAPÊUTICA
ANTICONVULSIVANTES Carmabazepina 400 – 1200 mg/dia
Amitriptilina
25 – 150 mg/dia
Imipramina
25 – 200 mg/dia
Nortriptina
50 – 150 mg/dia
Desipramina
75-150 mg/dia
ANTIDEPRESSIVOS
Clorimipramina 50 – 150 mg/dia
Fluoxetina
20 – 40 mg/dia
Clorpromazina 25 – 200 mg/dia
NEUROLÉPTICOS
Haloperidol
1 – 5 mg/dia
2 – 10 mg/dia VO
Diazepan
2 – 5 mg/dia EV
Lorazepan
0,5 – 3 mg/dia
4,5 – 15 mg/dia VO
Midazolam
0,5 – 2 mg/dia EV
BENZODIAZEPÍNICOS
1 – 3 mg/dia IM
0,5 – 5 mg/h EV
contínuo
2 – 6 mg/dia VO
Biperideno
ANTICOLINÉRGICOS
5
–
10
mg/dia
parenteral

CLASSE

ANTAGONISTA

- Flumazenil de 0,3 mg
EV a cada 60 seg, até
reversão do coma e da
depressão respiratória
- 0,1 a 0,4 mg/h, em
infusão contínua
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Prometazina

25 – 75 mg/dia

TRATAMENTO ALTERNATIVO ADJUVANTE

Melhora a funcionabilidade, mobilidade e diminui o stress. Principalmente na
dor lombar, muscular, cefaléia etc. Importante que o paciente se sinta envolvido
TERAPIA
com o tratamento e dê continuidade aos exercícios em casa (o que dá uma idéia
MANUAL
do grau de adesão ao tratamento e serve para monitorizar o uso de opióide).
- TENS (estimulação elétrica transcutânea) - TL (terapia a laser)
ELETRO
(estimulação
elétrica - TEM
ESTIMULAÇÃ - EENM
(terapia
campo
neuromuscular)
O
eletromagnética)
Maneja vários tipos de dor por estimulo localizado que produz mudança
ACUPUNTUR eletromagnética,modificação da condução do sinal doloroso, aumento da
A
secreção de endorfinas.
O exercício orientado melhora a dor de várias etiologias, principalmente
fibromialgia, osteoartrite, artrite reumatóide, entre outras. Por exemplo,
exercícios aeróbicos foram associados com diminuição de pontos dolorosos.
EXERCÍCIO
Além disso, diminuição do stress, diminuição de peso e tem efeito positivo no
humor.
- Melhoram a dor - alimentos ricos em Omega 3 (óleo de peixe, vegetais e
folhas verdes, nozes e amêndoas) - diminuem a inflamação crônica e
conseqüentemente a dor.
DIETA
- Pioram a dor - alimentos ricos em Omega 6 (margarina óleo de milho) e de
gordura saturada
- Reabilitação Motora
OUTROS
- Acompanhamento psicológico
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APÊNDICE V - CUIDADOS COM PACIENTES EM QUIMIOTERAPIA
Avaliação odontológica
Avaliação nutricional
Desinfestação: Mebendazol e Tiabendazol
Alopurinol – 5 a 7 mg/kg/dia
Hidratação vigorosa – 3000 ml/m2/24 h
Alcalinização da urina: Bicarbonato – 4 mEq/kg/dia
Náuseas e vômitos:
• Drogas com alto potencial emetogênico: cisplatina, ciclofosfamida (doses acima de 1500
mg/m2), carmustina (acima de 250mg/m2), dacarbacina, ifosfamida
• Drogas com moderado potencial emetogênico: alfa IFN, azacitidina, bendamustina,
carmustina,cisplatina, daunorrubicina, doxorrubicina, melfalan,metotrexate
• Drogas com baixo potencial: doses menores de citarabina, gencitabina, MTX (doses
baixas), mitoxantrona
• Drogas com mínimo potencial etemogênico: L-asparaginase, bleomicina, decitabina,
fludarabina, vincristina, rituximabe
Fatores de risco relacionados ao paciente
Maior risco de náusea: jovens, sexo feminino, história de náusea na gravidez, antecedente de
náusea em regimes quimioterápicos prévios, PS baixo. •Menor risco de náusea: usuários de álcool
Atentar para outras causas de náuseas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tratamento:
Alto risco e risco intermédio: ondasentrona = máximo 32 mg/dia. Pode ser associado a Omeprazol
e/ou ranitidina e lorazepan (0,5 – 2,0 mg VO ou SL 4/4 h ou 6/6 h D1 a D4)
Baixo risco: Dexametasona 12 mg/dia, metoclopramina, lorazepan, omeprazol ou ranitidina

-

8. Mucosite:
Fatores de risco: má higiene oral, cárie dentária e periodontite apical, tratamento
concomitente de QT e radioterapia.
Complicações: dor, diminuição da ingesta, sangramento, infecções secundárias. Risco de
bacteremia.
Avaliação da Odonto antes de iniciar QT
Escovação com escova macia
Anti-sépticos comerciais são contra-indicados, pois aumentam a irritação;
Clorexidine - 15 ml para bochechar 3x/dia (não engolir)
Hidróxido de alumínio (30 ml) + xilocaína gel (5 ml)
Analgesia parenteral
Laserterapia
Evitar alimentos muito salgados e secos
Crioterapia
9. Diarréia:
- Descartar causa infecciosa
- Correção de eventuais distúrbios hidro-eletrolíticos
- Reavaliação pela nutrição
- Suspender alimentos à base de leite (devido à deficiência de lactase induzida pelo
dano à mucosa
- Loperamina – dose inicial - 4mg e posteriormente 2 mg (1 cápsula) após cada
evacuação diarréica. Não ultrapassar 16 cápsulas/dia
- Tiorfan, se disponível, 100 g 8/8 h
10. Constipação:
- A principal causa de constipação no início da quimioterapia é o uso de antagonista
5HT3 (p.e. ondansetrona)
- Reavaliação nutricional – aumentar a infestao de líquidos
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-

-

Lactulose – 1 a 4 colheres de sopa/dia
Bisacodil – 1 a 3 comp/dia
Óleo mineral

11. Sangramento refratário a transfusão – agentes antifibrinolíticos (ácido tranexâmico - 25 a
50 mg/kg/dia – 8/8h)
12. Extravasamento de drogas:
Alguns agentes oncológicos EV podem ser irritantes (causam reação inflamatória sem sequela
tardia) ou vesicantes (potencial de causar necrose tecidual e sequela tardia).
•
•

agentes vesicantes: antracíclicos, alcaloides da vinca, carmustina, mitomicina
agentes irritantes: platinas , dacarbazina, taxanos*, 5FU,gencitabina,
ciclofosfamida,ifosfamida, bleomicina, topotecan,mitoxantrone*, doxorrubicina
lipossomal*,bortezomibe, etoposídeo, teniposídeo.

*podem ter ação vesicante dependendo da concentração e do volume extravasado.
Sinais de extravasamento (reações imediatas): queimação, desconforto local, eritema, edema
Tratamento:
• Suspender imediatamente a infusão. NÃO FAZER “FLUSH” NEM COMPRESSÃO.
• Manter o dispositivo agulhado e tentar aspirar o máximo da substância, só então retirar a
agulha.
• Aplicar dexametasona (1 mg) ou hialuronidase (150 UI no total: 5 injeções de 0,2 mL) ao redor
do local de extravasamento por via subcutânea, imediatamente após. Aplicar compressas frias ou
quentes
de
acordo
com
a
droga
extravasada:
Paclitaxel, docetaxel, vincristina, vimblastina, teniposídeo e etoposídeo: compressas quentes por
30 min após o extravasamento. Após 6 h, compressas de gelo por 30 min, 4x/dia por 7 dias. Demais drogas: compressas de gelo por 30 min, 4x/dia por 7 dias.Associar corticoide tópico
(4x/dia por uma semana).
13. Febre relacionada a quimioterapia:
Agentes oncológicos podem causar febre não infecciosa:
Alfainterferon, bendamustina, bleomicina, bortezomibe, citarabina, dastinibe, doxorrubicina
lipossomal, etoposide, everolimus, fludarabina, gencitabina, idarrubicina, ifosfamida,
imatinibe, MTX, mitoxantrona, nilotinibe, vincristina.
Afastar causas infecciosas e febre relacionada a lise tumoral (geralmente inicia 2 a 3 dias após
aQT
Tratamento: dipitona, antiinflamatório não esteroides
14. Neuropatia:
Causas: quimioterápicos associados ou não a radioterapia, compressão medular ou infiltração
nervosa pela lesão primária ou metastática, deficiência nutricional, distúrbio metabólico, pós
herpética, neuropatia paraneoplásica
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DROGAS

Bortezomibe

Carboplatina

Cisplatina

Alcalóides da
vinca

SINTOMAS
Parestesia dolorosa simétrica em
luva ou em bota, redução da
percepção vibratória,
Ataxia sensória com disfunção da
marcha
Similar a cisplatina,
Porém de menor intensidade
Parestesia simétrica em
luva ou em bota, ataxia
sensória com disfunção
da marcha
Parestesia, formigamento
Simétrico, perda do reflexo
tendinoso, constipaçã
distúrbio da marcha

TEMPO DE RECUPERAÇÃO
Resolução em 3 meses, mas pode
persistir

Similar a cisplatina
Parcial. Os sintomas podem piorar
por alguns meses após suspensão da
droga
Resolução em 3 meses, mas pode
persistir com a vincristina

Tratamento: avaliar atraso ou redução da dose da droga, Vitamina E (400UI) nos caso de
neuropatia por cisplatina.
Tratamento da dor neuropática: Gabapentina (100 a 300 mg a noite e depois aumentar para 3
vezes ao dia), antidepressivos (amitriptilina), analgesia, acupuntura.
15. Toxicidade pulmonar
Drogas mais comuns : bleomicina, bortezomibe, carmustina, ciclofosfamida, ifosfamida,
citarabia, doxorrubicina, talidomida, lenalidomida, imatinibe
Diagnóstico diferencial: infecção, embolia pulmonar, congestão pulmonar, linfangite,
hemorragia pulmonar, SARA, DPOC, hipertensão pulmonar
Tratamento:
- descontinuidade da droga
- corticóide: prednisona 30 a 40 mg/dia, pulsoterapia com metilprednisolona
- considerar antibioticoterapia empírica até descartar infecção
- se necessário, ventilação mecânica
16. Reações infusionais agudas:
Drogas mais comuns: carboplatina, riruximabe, L-asparaginase, doxorrubicina, bleomicina,
etoposideo, citarabina
Quadro clínico: rash cutâneo, angioedema, febre, tremores, sintomas gastrintestinais (náusea,
cólicas abdominais, diarreia), coriza, prurido, taquicardia, anafilaxia.
DROGA
PRÉ-MEDICAÇÃO RECOMENDADA
Doxorrubicina lipossomal
Dexametasona 20 mg
Bleomicina
Dexametasona 20 mg + Paracetemol 750 mg
Rituximabe
Ranitidina 50 mg + Paracetamol 750 mg
Tratamento:
- parar a infusão imediatamente
- manter acesso venoso
- reclinar o paciente
- oxigenioterapia
- hidrocortisona 100 a 200 mg EV
- adrenalina 0,5 mg IM em caso de hipotensão ou obstrução de vias aéreas
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-

solução cristaloide infusão rápida
monitorização de sinais vitais
considerear reinicio da droga somente em casos leves e após recuperaçãoo completa
do quadro

17. Toxicidade cardíaca:
Antracíclicos:
Toxicidade crônica: disfunção sistólica ou diastólica assintomática que progride
irreversivelmente para insuficiência cardíaca congestiva (ICC), dose-cumulativa
(doxorrubicina 550 mg/m², daunorrubicina 550 mg/m², epirrubicina 800 mg/m²), risco maior
em pacientes idosos, com doença cardíaca preexistente
Toxicidade aguda (raro): podem ocorrer arritmias, bloqueios de condução, disfunção
ventricular, síndrome pericardite-miocardite, IAM
Mitoxantrone: maior risco com dose cumulativa (140 mg/m2)
Ciclofosfamida: cardiomiopatia aguda quando utilizada em altas doses
Diagnóstico diferencial: toxicidade pulmonar, TEP, ansiedade, pericardite, derrame pleural,
linfangite carcinomatose, metástase pulmonar, infecção pulmonar
Tratamento direcionada a cada tipo de alteração
18. Toxicidade cutânea:
Inibidores de tirosina quinase - edema, erupção maculopapular, prurido, eritema nodoso,
ptiríase rósea-like, vasculite, fotossensibilidade. Quadros mais graves, como pustulose
exantemática generalizada aguda (PEGA), síndrome de Stevens-Johnson e necrólise
epidérmica tóxica (NET)
Gencitabina: alopecia, mucosite, erupção maculopapular, memória de radiação, dermatite
bolhosa IgA linear, esclerodermia-like, lipodermatoesclerose, placas eritematosas
semelhantes à erisipela, pseudolinfoma, síndrome de Stevens-Johnson.
Metotrexate: pigmentação acastanhada na superfície cutânea, hiperpigmentação em bandas
horizontais dos pelos (hiperpigmentação alternando com cor normal
Doxorrubicina: alopecia, eritema acral, memória de radiação, exacerbação de radiação, hidradenite
neutrofílica écrina, hiperpigmentação, memória de ultravioleta, máculas melanocíticas nas palmas e
plantas, erupção liquenoide.
19. Compressão medular:
Quando suspeitar:
• Dor na área afetada (geralmente o primeiro sintoma), podendo ser aguda e de forte
intensidade desde o início do quadro ou de caráter progressivo.
• Piora da dor ao deitar-se.
• Dor irradiada para os membros.
• Fraqueza muscular.
• Disfunção esfincteriana.
• Hiperreflexia abaixo do nível da compressão.
• Alteração sensorial
• Piora abrupta da dor pode significar fratura patológica com compressão.
• Perda aguda da força muscular pode indicar infarto medular (que é irreversível)
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Diagnóstico diferencial:
• Patologias musculoesqueléticas: doenças osteodegenerativas, hérnias discais, espasmo
muscular.
• Abscesso epidural (incomum).
• Metástases vertebrais e intramedulares
• Plexopatias malignas (braquial e lombossacral).
• Carcinomatose meníngea
• Diplopia (ou sinal de envolvimento de outro par craniano) + cefaleia deve-se pensar em
envolvimento meníngeo.
• Mielopatia secundária à radioterapia (RT): geralmente ocorre 9 a 15 meses após a RT, de
caráter lento e progressivo.
• Meningiomas,neurofibromas, hematomas epidurais espontâneos não traumáticos.
Diagnóstico: preferencialmente, ressonância magnética, tomografia computadorizada, lielografia,
cintigrafia óssea.
Tratamento:
Iniciar corticoide imediatamente: dexametasona 10 mg IV em bolus, seguido de 4 mg 6/6h
Analgesia
Considerar profilaxia para TEP/TVP
Avaliar cirurgia para descompressãoo / radioterapia
20. Hipercalcemia maligna:
Hidratação
Bifosfanatos
Diálise
21. Síndrome de Veia Cava Superior
Clínica: Dispneia progressiva (mais comum). Tríade clássica: pletora facial, edema
cervicofacial e circulação colateral toracobraquial. Tosse. Dor torácica. Casos mais graves: estridor,
cianose facial, insuficiência respiratória, cefaleia, confusão mental e coma.
Tratamento
• Manejo inicial: depende da gravidade dos sintomas e da histologia da doença de base.
• Elevar a cabeceira do leito.
• Suporte clínico intensivo: atenção especial com vias aéreas (intubação orotraqueal [IOT] e
ventilação mecânica se necessário).
• Tratamento de edema cerebral se indicado.
• Corticóides. Em casos de radioterapia de urgência, pode reduzir estridor e edema de laringe,
apesar da sua eficácia não estar comprovada. Dexametasona 4 mg a cada 6 h. Diuréticos de
alça: geralmente usados, apesar de eficácia incerta.
• SVCS relacionada a cateter: anticoagulação e retirada do cateter.
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APÊNDICE VI - AJUSTE RENAL E HEPÁTICO DAS DROGAS MAIS USADAS EM
HEMATOLOGIA

MEDICAMENTO
BLEOMICINA
CICLOFOSFAMI
DA
CITARABINA
100 - 200/m2
CITARABINA
1 a 3g/m2

DOXORRUBICI
NA
(ADRIAMICINA)
ANTRACÍCLICO
10 – 50 mg

AJUSTE RENAL
Clearence de
Dose
Creatinina
10 – 50ml/min 75%
< 10ml/min
50%
100
> 10ml/min
%
< 10ml/min
75%
Não necessário
46 a 60ml/min
31 a 45ml/min
< 30ml/min

60%
50%
0

Não é necessária
suplementação após
hemodiálise

10-50ml/min

75%
50%

FLUDARABINA
EV – 50mg
VO – 10mg

< 10ml/min
30 –
70ml/min
< 30ml/min

IDARRUBICINA
1mg/ml

Creatinina
>2mg/dl

ETOPOSIDEO
20 mg/ml

IFOSFAMIDA
MELFALAN
VO – 2mg
EV– 50mg
MITOXANTRON
A 2mg/ml
PURINETHOL
VO50mg
TIOGUANINA
VO – 40 mg

VINCRISTINA
EV - 1mg/ml

insuficiência
grave
10 –
50ml/min
< 10ml/min

AJUSTE HEPÁTICO
Exame

Dose

OBS

não necessário
não necessário

Bilirrubina >
3mmol/dl

50%

TGO/TGP 2-3x N
TGO/TGP> 3x N ou
Bilirrubina 1,2 a
3mg/dl
Bilirrubina 3,1 a
5mg/dl

75%

Bilirrubina > 5mg/dl

0

Bil 2,5-5,2mg/dl ou
TGO/TGP>180UI/l

50%

50%
25%

Dose cumulativa
Sem fatores de
risco: 550mg/m2
Com RXT
associada:
450mg/m2
Não administrar,
se fração de
ejeção < 0%
Hemodiálise dose
suplementar não é
necessária

20%
0
25%
20 30%

Bil-1,5-5 ou TGO 60180
Bil >5 ou TGO>180
TGO>300 ou Bil > 3

50%
0

Dose cumulativa:
150mg/m2

75%

75%
50%

Ajuste renal não
estabelecido
Reduzir dose porém
guidelines não
disponíveis
Usar com cautela. Se
insuficiência grave,
não administrar

Pacientes com disfunção
hepática não devem receber
mitoxantrona

Não utilizar
quando FE<50%

Reduzir dose, porém
guidelines não disponíveis
Usar com cautela. Se
insuficiência grave, não
administrar
Bil1 - 5-3 /TGO 6050%
180
Bil 3-5mg/dl
25%
Bil>5mg/dl /
0
TGO>180
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DAUNORRUBICI
NA
(DAUNOBLASTI
NA)
20 e 50mg

Reduzir dose em
disfunção
renal

Toxicidade
miocárdica:
550mg/m2 em
adultos
400mg/m2 em
RXT
300mg/m2 em
crianças >2 anos

Reduzir dose em disfunção
hepática ou biliar

APÊNDICE VII - QUELAÇÃO DE FERRO
DIRETRIZES GERAIS DO PROTOCOLO:
1. É necessário detectar precocemente a sobrecarga de ferro nos tecidos, sobretudo no coração e
fígado, pois se o diagnóstico for tardio, quando já existe disfunção ventricular esquerda, a
mortalidade é alta.
2. A ressonância magnética (MRI) cardiovascular, utilizando a medida do tempo de relaxamento
ventricular (T2*) é uma técnica altamente sensível para a mensuração da sobrecarga de ferro
tecidual, permitindo sua correlação com o comprometimento funcional cardíaco. Nesta técnica,
quanto maior o T2*, menor a sobrecarga de ferro do órgão.
3. A desferrioxamina - DFO (Desferal ®) é o quelante
4. mais amplamente utilizado associado a uma dramática melhora na mortalidade dos pacientes
dependentes de transfusão. Contudo em longo prazo, a sobrevida permanece baixa com óbito em
50% dos pacientes até os 35 anos de idade, devido às dificuldades em aderir à auto administração
de infusão subcutânea 5 a 6 x por semana.
5. O deferiprone - DFP (Ferriprox ®) é usado em 2ª linha nos pacientes talassêmicos
politransfundidos, pois exerce um papel cardioprotetor. Seu efeito adverso mais importante é a
agranulocitose.
6. O deferasirox - DFX (Exjade®) tem a vantagem de ser administrado em dose única diária diluída
em água. Os efeitos adversos mais comuns são distúrbios gastrintestinais transitórios e rash
cutâneo.
7.
PARÂMETROS PARA A SELEÇÃO DO PROTOCOLO A SER EMPREGADO
SOBRECARGA DE FERRO
CARDÍACA (RNM T*) ms
HEPÁTICA (mg/g peso seco)
SÉRICA (FERRITINA) –
ng/ml

NORMAL
> 20
<3

LEVE
10 -20
<7

MODERADA
7 – 15

GRAVE
< 20
> 15

< 1.000

1000-2000

> 2.000

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS QUELANTES

QUELANTE

CRITÉRIOS DE
INCLUSÃO

− Idade > 2 anos
Desferrioxamina
− Ferritina > 1000 ng/ml
Desferal ®
− > 10-20 transfusões /
(DFO)
ano
Deferasirox
Exjade ®
(DFX)

− Idade > 2 anos
− Ferritina > 1000 ng/ml
− > 8 transfusões / ano
− ↓ adesão a DFO

E EXCLUSÃO
− Toxicidade auditiva
− Toxicidade ocular
− ↓ crescimento
− pneumonite
− insuficiência renal
− Hepatite C com
evidência de
disfunção hepática
grave

POSOLOGIA
40-60 mg/kg/d, SC - 1224h, 5 a 7 x semana
Com ou sem Vitamina C

20 a 30 mg/ kg / dia, VO,
diariamente

228

− Idade > 6 anos
− ↓ adesão a DFO
− Neutrófilos ≥
1500/mm3
− Plaquetas ≥
100000/mm3
− Impregnação
miocárdica
− Idade > 6 anos
− Ferritina ≥ 2000 ng/ml
− Neutrófilos ≥
1500/mm3
− Plaquetas ≥
100000/mm3
− Uréia e creatinina = N
− ALT e AST até 4XN

Deferiprone
Ferriprox ®
(DFP)

Combinação
DFO + DFP

− Gravidez ou
lactação;
− Paciente do sexo
feminino em idade
fértil que não esteja
usando método
anticoncepcio-nal
seguro;

− Veja DFO e DFP

70-100 mg/Kg/dia,
diariamente

DFO - 40-60 mg/kg/d, SC
- 12-24 h, 5 a 7 x semana
(com ou sem Vit C)
DFP - 70-100
mg/Kg/dia, diariamente

PROTOCOLOS DE QUELAÇÃO

No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Fe
Card

N

N

N

Fe
Hep

N–L

N–L

G

Fração
ejeção

-

-

-

Índice
Adesão

Que
lante

PROTOCOLO A SER ADOTADO

DFO

− DFO- 40-50 mg/kg/d - 12-24 h, 5 a 7 x
semana
− Vitamina C - 200 mg VO, 1 h após início
DFO

DFX

− DFX - 20 a 30 mg/ kg / dia, VO, diariamente
(Manter equivalência com a dose de DFO =
2/1)
Ex: 40mg/kg/dia de DFO = 20 mg/kg/dia DFX

Ruim

DFX

− DFX -30 mg/ kg / dia, VO, diariamente
(Manter equivalência com a dose de DFO =
2/1)
Ex: 40mg/kg/dia de DFO = 20 mg/kg/dia DFX
− DFO- 60 mg/Kg/dia, 12-24h, 5-7 dias
/semana
− Vitamina C - 200 mg VO, 1 hora após início
DFO
− DFP-70-80 mg/kg/dia, diariamente

Bom

Ruim

N

G

-

Bom

DFO
+
DFP

L-M

N

-

-

DFP

− DFP - 75-100 mg/Kg/dia, diariamente

-

DFO
+
DFP

− DFO- 40-50 mg/Kg/dia 12-24h, 3 -6 d
/semana
− Vitamina C - 200 mg VO, 1 hora após início
DFO
− DFP-75 mg/kg/dia, diariamente

-

DFO
+
DFP

− DFO- 60 mg/Kg/dia, 12-24h, 6 - 7 dias
/semana
− Vitamina C - 200 mg VO, 1 hora após início
DFO
− DFP-75 mg/kg/dia, diariamente

L-M

L

L–M

G

-

-
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8.

M

L–M

-

-

DFO
+
DFP

− DFO- 50 - 60 mg/Kg/dia 12-24h 5 - 7 d
/semana
− Vitamina C - 200 mg VO, 1 hora após início
DFO
− DFP-75 mg/kg/dia, diariamente
− DFO- 50 - 60 mg/Kg/dia 12-24h 5 - 7 d
/semana
− Vitamina C - 200 mg VO, 1 hora após início
DFO
− DFP-100 mg/kg/dia 3x / dia diariamente

9.

M

G

-

-

DFO
+
DFP

10.

G

N

N

-

DFP

− DFP-100 mg/kg/dia diariamente

11.

G

L–M

N

-

DFO
+
DFP

− DFO- 50 mg/Kg/dia, SC, 5 - 7 dias /semana
− DFP-100 mg/kg/dia 3 - 4x / dia diariamente

-

DFO
+
DFP

− DFO- 60 mg/Kg/dia, 12-24h, 6 - 7 dias
/semana
− DFP-100 mg/kg/dia 3 - 4x / dia diariamente

-

DFO
+
DFP

− DFO- 60 mg/Kg/dia, 24h infusão contínua /
30d
− DFP-100 mg/kg/dia 3 - 4x / dia diariamente
Se houver melhora, após 30 dias:
− DFO- 60 mg/Kg/dia, 7 dias, no mínimo 1
hora
− DFP-100 mg/kg/dia 3 - 4x / dia diariamente

12.

13.

G

G

G

L-G

N

<56%

CUIDADOS ESPECÍFICOS:
Fe
Card

Fe
Hep

Fração
ejeção

Índice
Adesão

Que
lante

CUIDADOS ESPECÍFICOS

1.

N

N–L

-

Bom

DFO

− Clearance de Fe do fígado demora 12 meses,
em média

2.

N

N–L

-

Ruim

DFX

− Monitorar toxicidade do DFO e / ou DFX

No

3.

N

G

− Repetir RNM hepática e cardíaca em 12
meses
-

Ruim

DFX

− Ajustar terapia quelante se necessário
− Se HCV-RNA+ manter Fe hepático < 2
− Clearance Fe hepático demora no mínimo 12
meses em média
− Monitorar toxicidade do DFO
− Repetir RNM hepática e cardíaca em 06
meses

4.

N

G

-

Bom

DFO
+
DFP

− Ajustar terapia quelante se necessário
− Se HCV-RNA+: manter Fe hepático < 2
− Monitorar toxicidade do DFP
a. Hemograma semanal (neutrófilos)
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b. Repor Zinco devido DFP
5.

L-M

N

-

-

6.

L-M

L–M

-

-

7.

L

G

-

-

8.

M

L–M

-

-

DFP
DFO
+
DFP
DFO
+
DFP
DFO
+
DFP
DFO
+
DFP

9.

M

G

-

-

10.

G

N

N

-

DFP

11.

G

L–M

N

-

DFO
+
DFP

12.

G

G

N

-

DFO
+
DFP

13.

G

L-G

<56%

-

DFO
+
DFP

− Clearance Fe cardíaco demora 36 meses em
média
− Repetir ECO, ECG, HOLTER em 6 meses
− RNM cardíaca em 12 meses
− Ajustar terapia quelante se necessário
− AST/ALT 4x por ano
− Ferritina 4x por ano
− Monitorar toxicidade do DFP:
a) Hemograma semanal: (contagem de
neutrófilos)
b) Suplementação com Zinco nas transfusões
Obs: (1) Se a fração de ejeção de ventrículo
esquerdo está normal, não há necessidade de
medicação para o coração.
Obs: (2) Se T2*cardíaco igual ou menor 20 ms
em 6 meses, com piora da FE, mudar para
Protocolo 13 .
Obs: (3) Quando HCV + manter LIC menor
que 2 mg/g/peso seco:Intensificar terapia
quelante
Se T2* for menor em 6 meses, com piora da
FE, repetir pulso de DFO IV continuo + DFP.
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MONITORAMENTO E EFEITOS ADVERSOS
MONITORAMENTO ESPECÍFICO
− Audiometria anual
− Ex. oftalmológico anual
− FO anual
− Estatura e altura sentada 6/6 meses
(estadiômetro de Harpenden)
Desferrioxamina
− Densitometria óssea anual > 10anos de idade
(DFO)
− Suspender o uso durante a gravidez (em
casos de sobrecarga grave retornar no 3º
trimestre)
− RX de ossos longos e de coluna anual
− Índice de toxicidade 6/6m
− ALT / AST 4/4 m
− Uréia mensal
− Creatinina 2X antes do início do TTO
1º mês – semanalmente
Manutenção – mensalmente
Deferasirox
− Ex. Oftalmológico – início do TTO + anual
Exjade (DFX)
− Ferritina – mensal
− Prova de função hepática – mensal
− Hemograma – mensal
− Proteinúria - mensal
− Hemograma semanal
Deferiprone
− ALT / AST 4/4 m
Ferriprox (DFP)
− Uréia e creatinina anual
Interrupção temporária: Neutr < 1.500 >
500/mm3
Interrupção Definitiva: Neutr < 500/mm3
Combinação
- Recaída da neutropenia após reintrodução
DFO + DFP
- Introduzir G-CSF se neutropenia > 72h /
infecção.

EFEITOS ADVERSOS

− Alergia
− Distúrbios auditivos
− Distúrbios visuais
− Lesões ósseas semelhantes
ao raquitismo

− GI (náuseas, vômitos)
− Dermatológicos
− Renais (↑creatinina)

− GI (náuseas, vômitos)
− Hepatotoxicidade
− Leuco e neutropenia
− Artropatias

(*) Creatinina sérica mensal: Se ocorrer aumento em crianças menores de 15 anos de mais de 33% do
limite inferior, deverá ser reduzida a dose em etapas de 5 mg/kg/dia. Acima dos 15 anos considera–se
aumento quando estiver 33% acima dos valores de creatinina basal. Lembrar que devem ser duas
medidas consecutivas no intervalo de um mês.

232

•
•

Protocolo de Cuidados Paliativos
Conceito: “cuidados ativos e integrais prestados a pacientes com doença, progressiva e
irreversível, potencialmente letal, sendo fundamental o controle da dor e de outros sintomas
através da prevenção e do alívio do sofrimento físico, psicológico, social e espiritual”.
Quando encaminhar: “O contato precoce com a equipe de cuidados paliativos possibilita um
vínculo de confiança, imprescindível para que as decisões que nortearão o seu tratamento em
final de vida sejam tomadas segundo os desejos e as características de cada doente.”
o Pacientes com doenças oncohematológicas em segunda linha de tratamento (para um
primeiro contato)
o Pacientes que desde o diagnóstico não possam receber um tratamento modificador do
curso da sua doença.

Avaliação do paciente sob Cuidados Paliativos
• Dados biográficos
o O que sabe sobre sua doença e o quanto quer saber.
• Cronologia da doença atual e tratamentos realizados
• Avaliação funcional
o Escala de peformance paliativa
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Avaliação de sintomas
o Escala de avaliação de sintomas de Edmonton (ESAS)

Tratamento dos sinais e sintomas
1. Dispnéia:
• Afastar a possibilidade de obstrução das vias aéreas superiores
• Sentar o paciente ou manter a cabeceira da cama elevada. Posicionar um ventilador na direção
da face pode estimular o quinto nervo craniano e aliviar a dispnéia;
• Oxigênio com cateter nasal ou máscara;
• Controle da ansiedade: lorazepam 0,5-2mg por via oral (VO) ou sublingual;
• Opiáceos para reduzir a frequência respiratória: morfina 2,5-5mg por via subcutânea (SC) ou
oral de 2/2h ou de 4/4h;
• Reduzir a secreção das vias respiratórias com o uso de anticolinérgicos: hioscina 20mg SC de
8/8h ou infusão contínua de 60-240mg ao dia e manter estado de hipo-hidratação para evitar
acúmulo de secreção;
• Fisioterapia respiratória, mesmo na fase final.
2.
•
•
•

Soluço:
Clorpromazina, 25mg, VO, de 4/4h; ou 12,5mg, IV, de 4/4h ou de 6/6h;
Metoclopramida, 10mg de 8/8h;
Midazolam 2mg sublingual ou SC até 10mg/dia.

3. Tosse:
• Avaliar a causa e sedar com codeína 30-60mg/d, VO; manter hidratação adequada.
• Tosse persistente: nebulização com lidocaína a 1%-2%, 3 a 5ml, fazendo broncodilatador
inalatório 30 minutos antes.
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4. Fadiga:
• Metilfenidato (ritalina), se disponível, 2,5-10mg VO em duas tomadas diárias, no café da
manhã e no almoço (nunca após as 14h pelo alto risco de agitação e comprometimento do
sono).
5. Anorexia:
• Tranqüilizar a família. Oferecer alimentos saborosos, em pequenas quantidades, fracionandoos de 2/2h;
• A utilização de cateter nasoenteral é questionável (desconforto);
• A sensação de sede deve sempre ser corrigida ou aliviada. (Gelo picado embaixo da língua e
umedecendo-se a boca ao longo do dia). Não há necessidade de se atingirem os níveis ideais
de hidratação, e sim o conforto. A manutenção da higiene bucal é fundamental para o
conforto;
• Dexametasona, 4mg VO ao dia; ou prednisona, 5-15mg ao dia;
• Metoclopramida ou domperidona 10mg VO antes das refeições como gastrocinético;
• Amitriptilina 25mg/d (efeito orexígeno direto)
6. Náusea e vômitos:
• Metoclopramida por ação antidopaminérgica e gastrocinética, 30 a 80 mg/dia em até quatro
tomadas por via subcutânea (SC) ou infusão contínua;
• Haloperidol na impossibilidade do uso de gastrocinético: 1 a 2 mg SC em duas a três
doses diárias;
• Ondansetrona na falência de ambos. Usar 4 a 8 mg SC a cada 8 horas;
• Dexametasona 1-4mg VO ou sc a cada 6 horas;
• A higiene bucal é essencial.
7. Estase gástrica:
• Considerar sondagem nasogástrica de alívio se distensão abdominal e sintoma muito intenso.
Retirar a sonda após melhora identificável;
• Usar inibidores de bomba de próton ou antagonista H2; (omeprazol 40mg/dia ou ranitidina
300mg/dia)
• Preferir gastrocinéticos: metoclopramida 10mg de 8/8h, bromoprida 40mg de 8//8h,
domperidona 10mg de 8/8h e eritromicina 500mg 1x/dia ou 250mg, 30min antes das
refeições (3x) nos casos não-responsivos.
8. Constipação:
• Uso regular de laxativos e emolientes de fezes.
• Usar supositório de glicerina antes de enteróclise (para evitar trauma do ânus), devendo-se
fazer analgesia em caso de desimpacção manual.
• Toque retal quando o paciente permanecer constipado por mais de três dias pelo risco de
impacção fecal. Quando a desimpacção manual for necessária deve-se fazer analgesia prévia
ou sedação leve para evitar a piora do desconforto;
• Bisacodil 5-10mg VO ou retal uma vez ao dia ou de 12/12 horas;
• Óleo mineral como emoliente: 5ml, VO, 1 a 3 vezes ao dia;
• Laxativos osmóticos (lactulose): aumenta o conteúdo de líquido nas fezes e melhora a
eliminação; 10ml, VO, 2 a 3 vezes do dia.
• Clister de glicerina: 500ml, via retal. Age em até 1 hora.
9. Confusão mental:
• A intervenção é necessária se o paciente estiver incomodado e a família apresentar alto grau
de ansiedade. Se o paciente, apesar do problema, estiver confortável, deve-se conscientizar e
orientar a família;
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Haloperidol 0,5-2mg ao dia VO ou SC em dose única ou fracionada. Optar por uma dose
noturna quando o paciente tiver um sono agitado ou alucinação Noturna;

10. Ansiedade e agitação:
• Tentar corrigir a causa (quando possível);
• Música ambiente suave;
• Sempre iniciar os psicofármacos com dose baixa e ir aumentando progressivamente; (quadro
7)
• Ansiolíticos: lorazepam 0,5-2mg VO ou sublingual; clonazepam 0,2-4mg VO ou sublingual;
• Não utilizar diazepam pelo alto risco de reação paradoxal.

•

Obs: afastar agitação por Delirium: (quadro 1 e 3)

o

Medicamentos que podem causar Delirium: antidepressivos anticolinérgicos,
benzodiazepínicos, bloqueadores H2 e anti-histamínicos.
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Tratamento farmacológico:
 Controle dos sintomas enquanto as causas básicas ainda não foram revertidas.
 Instituído sempre que as medidas não farmacológicas não forem suficientes.
 Haloperidol, via oral (VO) ou subcutânea (SC), dose inicial de 0,5 a 1 mg.
• Pode ser repetida a cada 30 minutos até alcançar a sedação. Em geral,
a dose necessária fica entre 3 a 5 mg.
• Nos dias subsequentes, 50% da dose de maneira regular, com
redução progressiva após resolução dos sintomas.
 Haloperidol intravenoso (IV) ou intramuscular (IM) como dose inicial para
tratamento deve ser evitada = risco de sedação excessiva, broncoaspiração e
efeito contrário.

11. Controle da dor:
• Abordagem não farmacológica:
o Técnicas de relaxamento, distração e imaginação dirigida.
o Terapia física por aplicação de calor para espasmos musculares e artralgias.
o Terapia física por aplicação de frio para dor musculoesquelética, contusão e torção.
o Acupuntura para espasmos musculares, disestesias e nevralgias.
o Massoterapia para relaxamento muscular e sensação de conforto.
o Neuroestimulação elétrica transcutânea (TENS) = dor por compressões tumoral
nervosa, óssea e em região de cabeça e pescoço.
• Se possível, utilizar a EAD para direcionar o tratamento.
o EAD abaixo de 5 = analgésicos + anti inflamatórios não hormonais (AINH)
(quadro 4)
o EAD acima de 5 = opióides de baixa potência + AINH
opióides de alta potência + terapia coadjuvante (quadro 7)
Não há dose máxima de opióides, sendo o fator limitante, os efeitos colaterais.
o Optar preferencialmente por via oral ou subcutânea.
o Morfina: 0,1mg/kg/dose.
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o

Fazer dose de resgate (50% da dose inicial) com intervalo de 1/1h até
analgesia adequada.
 Após analgesia estabelecida, somar o total utilizado e fazer de 4/4h ou 6/6h
como manutenção, podendo deixar uma nova dose de resgate correspondente
a 1/6 da dose total diária consumida.
• ex: iniciou com 10mg de morfina, permaneceu com dor e fez 5mg de
1/1h no total de 3 doses até analgesia adequada. Então, dose de
manutenção: 25mg de 6/6h, com resgate de 15mg de 1/1h se
necessário.
 Nos casos de dor controlada, reduzir inicialmente para um quarto da dose,
em seguida diminuir 50% até atingir a dose equivalente a 10 a 15 mg/dia,
suspendendo ao fim de dois dias.
 Considerar descalonamento de analgésico.
Causas para considerar o rodízios de opióides: alucinações, falha cognitiva,
mioclonias e náuseas, além da dor não-controlada e a necessidade de mudança da via
de administração (quadros 5, 6 e 8).

Quadro 4- doses recomendadas de analgésicos não opióides
Doses recomendadas para
Dose
Droga
crianças e adultos (>50kg)
maxima
diaria
Dipirona
500 a 1.000mg - 4/6h
6g
Paracetamol

500 a 1.000mg - 4/6h

Diclofenaco

Tenoxicam

50 a 100mg -6/8h
Retard:6/12h
D1 – 30mg 6/6h
D2 – 30mg 8/8h
D3 – 30mg 12/12h
20 a 40mg -24h

Piroxicam

20 a 40mg – 24h

_

Nimesulida

50 a 100mg – 12h

_

Cetorolaco

6g
200mg
120mg

40mg

Drogas utilizadas acima, se disponíveis
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Drogas acima, utilizar se dsiponíveis
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Hipodermóclise (administração de fluidos e medicamentos por via subcutânea)
• Indicação:
o Prevenção ou tratamento da desidratação moderada: pacientes com intolerância ou
dificuldade para ingestão de líquidos por via oral.
o Grande dificuldade ou impossibilidade de acesso venoso.
•
• Contra indicação:
o Distúrbios de coagulação,
o Edema
o Anasarca
• Soluções de hidratação:
o SF0,9% e SG5% - volume máximo de 3000ml/24h, em dois sítios distintos. Se tecido
subcutâneo diminuído, reduzir volume para 2000ml/24h.
o NaCl e KCL – diluir em volume não inferior a 100ml e tempo de infusão de 60 a
125ml/h.
o Soluções isotônicas e com pH próximo à neutralidade são mais bem toleradas pela via
SC.
o Medicamentos recomendados: clonidona, clorpromazina, dexametasona, fenobarbital,
fentanil, furosemida, haloperidol, hioscina, hidrocortisona, ketamina, metadona,
metilprednisona, metoclopramida, midazolam, morfina, naxolona, octreotide,
ondansetrona, oxicodona, prometazina, ranitidina, tramadol, amicacina, ampicilina,
atropina, cefepime, ceftriaxone, omeprazol, pamidronato, tobramicina.
o Medicamentos não recomendados: diazepam, diclofenaco, fenitoína e eletrólitos nãodiluídos.
o Diluição: todos devem estar na forma líquida e ser diluídos em água para injeção,
exceto ketamina, octreotide e ondansetrona, (diluídos em SF a 0,9%).
 1 ml de medicamento em 1 ml de diluente.
o Formas de administração: bolus ou em infusão contínua, conforme a necessidade
clínica do paciente, seguindo as recomendações de misturas entre medicamentos
apresentadas na Figura 3.
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Sítios de punção:

Sedação Paliativa
• “Princípio da beneficência tem precedência sobre o da não-maleficência”
• Indicações: sintomas refratários que causem sofrimento (dor, dispneia, agitação)
• Não usar opióides isoladamente para sedação (ação inicial é mais analgésica que
sedativa).
• Dor, dispnéia, delírio agitado, sofrimento psíquico:
o Midazolam + morfina
 Ataque: 5 a 10mg de midazolam
 100mg midazolam (20ml) + 100mg morfina (10ml) + 170ml SF0,9%
ou SG5% = 200ml solução (EV ou SC)
 Na solução: Midazolam 0,5mg/ml
Morfina 0,5mg/ml
 Iniciar com 1 a 5ml/h
 Dose máxima de midazolam: 160mg/24h
 Se efeito paradoxal ao midazolam, associar neuroléptico =
clorpromazina. Pode ser colocada na mesma solução. Sugestão: 1
ampola na solução. (na solução: clorpromazina 0,125mg)
o Fenobarbital
 Fenobarbital em bolus 100-200 mg EV ou SC
 Manutenção: 40-60mg/h contínuo
 1000mg - 5 ampolas (10ml) + 90ml SF0,9% ou SG5% = 100ml
solução. (EV ou SC)
 Na solução: fenobarbital 1omg/ml
 Antes de iniciar a infusão, suspender benzodiazepínicos e
neurolépticos.Reduzir opióides pela metade.

o

• Delírio agitado refratário como causa principal:
Clorpromazina:
 Ataque de 25mg (1 ampola). Se necessário repetir com 50mg, após 2
horas. EV ou SC.
 Dose de manutenção: 25mg (5ml) + 245ml SF0,9% ou SG5%
 Na solução:0,1mg/ml
 Iniciar com 0,5 a 8mg/h
 Se sedação difícil, associar midazolam.
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o

Haldol:





Ataque 2,5 a 5mg, SC ou EV.
Dose de manutenção: 10mg (2ml) + 98ml SF0,9% ou SG5%
Na solução: 0,1mg/ml
dose máxima: 20mg/24h

APÊNDICE VIII - SEDAÇÃO EM CRIANÇAS
Sala de procedimentos invasivos (térreo, 6o, 7o ou 8o)
Saída de O2 com fluxo contínuo;
Ambú (infantil e adulto) com reservatório de O2 e máscara (infantil, adulto
RECURSOS
e adolescente);
DISPONÍVEIS
– Tubos de vários calibres, cânula de Guedel;
– Drogas: adrenalina, atropina, relaxante muscular, lasix, lidocaína,
gluconato, antagonista de benzodiazepínico (Flumazenil).
– Intravenoso – 0,025 – 1 mg/Kg (início 1 – 2 min)
– Intramuscular – 5 – 6 mg/Kg (início 5 – 10 min)
Dose inicial
– Pode repetir 5 minutos depois, se sedação inadequada, até
dose total de 2mg/Kg
– Frasco ampola 1ml = 50mg
Cuidados
de diluição
– Diluição em água destilada ou SF
PROTOCOLO
– Jejum de 4-6h, antes de todos os procedimentos, não
COM KETAMINA
importando a via de administração do sedativo;
– Todos os sedativos requerem vigilância e monitorização
durante e depois do procedimento (ASA, AAP, SBA e
CFM);
Cuidados
clínicos
– Meia-vida de 2h, mas a criança começa a acordar em 30
min, após a última dose. Pode ir para casa, desde que
esteja apta a andar (normalmente em 90 min).
– Dose única IM é usada para crianças combativas que se
recusam a fazer o procedimento;
– Nistagmo horizontal ou olhar parado (sinal de sedação)
– Sedação dissociativa;
– Induz uma rápida inconsciência, com respiração espontânea
EFEITOS DA
– Elevação de PA, FC e a PIC
KETAMINA
– Sialorréia, sendo indicada uma dose de Atropina de 0,01mg/Kg, pois a
secreção, pode causar estímulo laríngeo e tosse;
– Em crianças mais velhas pode apresentar delírio, que pode ser prevenido
com o uso de pequenas doses, não repetidas de Benzodiazepínico
(midazolam 0,03 a 0,1mg/Kg)
– Não deve ser usado em vigência de HIC, aneurisma, tireotoxicose, ICC,
CONTRAangina e estados psiquiátricos
INDICAÇÕES
– O antagonista tem a meia vida menor que o benzodiazepínico, podendo
ANTAGONISTA
ocorrer uma re-sedação. Caso a dose tenha sido em excesso, manter a
DO
criança em observação;
BENZODIAZEPÍ
NICO
– A Dose 0,1mg/Kg (pode repetir a cada 1 minuto, se não houver resposta,
(FLUMAZENIL)
até o total de dose cumulativa de 1-3mg em 1h).
LOCAL

–
–
–
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APÊNDICE IX – TRANSFUSÃO DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS NA DENGUE
HEMORRÁGICA
A trombocitopenia que freqüentemente aparece no quadro clínico da dengue hemorrágica tem como
causa uma coagulopatia de consumo, determinada pelo vírus, e a presença de anticorpos
antiplaquetários. Estes anticorpos surgem provavelmente como resultado de reação cruzada entre
antígenos virais e antígenos presentes nas plaquetas.
Sendo assim, a transfusão profilática de plaquetas não tem nenhuma indicação nas dengues
hemorrágicas. Logo após a transfusão, as plaquetas serão rapidamente destruídas pelos anticorpos
antiplaquetários e/ou consumidas em processo semelhante à CID. Não circularão, não aumentarão a
contagem de plaquetas e , por conseguinte, não conseguirão cumprir o objetivo de prevenir
sangramentos.
A transfusão de plaquetas só está indicada na dengue hemorrágica quando houver trombocitopenia e
presença de sangramento ativo, ou indícios, ainda que difusos, de hemorragia cerebral. Nestes casos,
a contagem de plaquetas também não aumentará depois da transfusão, mas as plaquetas irão auxiliar
no tamponamento da(s) brecha(s) vascular(es), contribuindo assim para deter a hemorragia. São
manifestações de sangramento ativo: epistaxe, hematúria, hemorragia digestiva, hemorragia cerebral
etc. Petéquias e equimoses não devem ser consideradas como sangramento ativo.
A conduta que recomendamos seja adotada para indicar a transfusão de plaquetas nesta situação
clínica é a de transfundir concentrado de plaquetas, na dose de 1 unidade para cada 7 kg de peso do
paciente, sempre que a contagem de plaquetas estiver inferior a 50.000/uL e houver sangramento
ativo.
Esta transfusão pode ser repetida a cada 8 ou 12 horas, até que a hemorragia seja controlada. Só
excepcionalmente haverá indicação de transfundir plaquetas durante mais de um dia; em geral uma ou
no máximo duas doses são suficientes.
Não há necessidade de efetuar contagem de plaquetas pós-transfusional para avaliar a eficácia da
transfusão; esta eficácia é medida, na dengue hemorrágica, pela resposta clínica, ou seja, pela
diminuição ou parada do sangramento.
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APÊNDICE X – TRATAMENTO ANTIFÚNGICO NO PACIENTE ONCOHEMATOLÓGICO
I – INTRODUÇÃO:
Infecções fúngicas causadas por leveduras e filamentosos oportunistas contribuem significativamente
para a morbimortalidade associada a tratamentos potencialmente curativos para as neoplasias
hematológicas. Muitos fatores de risco foram identificados e que permitem ao médico prever a
probabilidade dessas infecções.
O processo diagnóstico envolve a manutenção de um alto índice de suspeição baseado no
entendimento das circunstâncias clínicas nas quais as infecções fúngicas ocorrem, os fatores de risco e
as vantagens e limitações dos principais métodos diagnósticos disponíveis.
A epidemiologia das infecções fúngicas mudou desde o final da década de 80, com uma redução nas
infecções invasivas por leveduras e um aumento nas infecções por fungos filamentosos,
principalmente Aspergillus spp.
Nos pacientes com diagnóstico de neoplasias hematológicas, os defeitos no sistema imunológico são
resultantes de uma combinação de fatores ligados à doença de base e ao tratamento quimio ou
radioterápico. Todos os componentes da resposta imunológica podem ser afetados: a pele e as
membranas mucosas (pela presença de cateteres intravasculares e de mucosite relacionada à
quimioterapia, por exemplo), a imunidade celular adquirida mediada por linfócitos (ex: pelo uso de
corticosteróides) e inata mediada por fagócitos (ex: neutropenia induzida por quimioterapia), e os
componentes da resposta humoral (ex: redução na produção de Imunoglobulinas no Mieloma
Múltiplo e LLC).
Saber o tipo de imunodeficiência que predomina em determinado paciente tem importância prática,
pois o acometimento preferencial de cada sistema de defesa predispõe o paciente a infecções por
diferentes tipos de patógenos (Tabelas 1 e 2).
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Tabela 1 – Relação entre o Tipo de Imunodeficiência e a Doença de Base
CONDIÇAO

Pele e Mucosas

Opsonização

LLA
LMA
LLC
LMC FC
D. Hodgkin
LNH alto grau
Mieloma Múltiplo
Corticóide
Quimioterapia*
Cateter
TMO Alogênico

++
+++
+
++
+++
+++
+++

+
+
++
+
+++
+
+++

Imunidade
Celular
+++
+
++
+++
+++
+
+++
+++
+++

Fagocitos
e
++
+++
+
+
++
+
+
+++
+++

Adaptada de Zago – Hematologia – Fundamentos e Práticas
LLA – Leucemia Linfeoide Aguda; LMA – Leucemia Mielóide Aguda; LLC – Leucemia Linficítica
Crônica; LMC FC – Leucemia Mielóide Crônica Fase Cronica
* O grau de acometimento pode variar com o esquema de quimioterapia utilizado
Tabela 2 – Relação entre o Tipo de Imunodeficiência e Infecção
Pele e Mucosas

Opsonização

+++
+
+
++
+

+
+
+++
+

Bactérias Gram positivo
Bactérias Gram negativo
Encapsulados
Candidemia
Aspergilose
Pneumocistose
Vírus

Imunidade
Celular
+
+
+
++
+++
+++

Fagocitos
e
+++
+++
+
+++
+++
++

Adaptada de Zago – Hematologia – Fundamentos e Práticas
A maioria dos fungos é detectada e destruída, em horas pela resposta inata, mediada principalmente
pelos macrófagos e neutrófilos. Esse mecanismo age imediatamente e é seguido, algumas horas após,
por uma resposta inflamatória, que serve para manter a infecção sob controle. Caso o agente
infeccioso consiga ultrapassar essa barreira inicial, a resposta adquirida acontece, com a geração de
linfócitos T e B específicos para o patógeno em questão.
III – NOVOS ANTIFÚNGICOS:
Devido às limitações no diagnóstico preciso e precoce das infecções fúngicas, o uso empírico de
antifúngicos sistêmicos se tornou universal em pacientes de alto risco. A Anfotericina B deoxicolato é
o antifúngico mais utilizado nesta situação, estando relacionado com elevadas taxas de toxicidade,
especialmente renal, gerando alta morbidade e custos. Entretanto, nos últimos 8 anos, novos
triazólicos e a nova classe das equinocandinas foram aprovados para uso clínico, criando a
oportunidade de reavaliação das abordagens tradicionais no tratamento antifúngico e de melhores
resultados.
Vamos abordar a Caspofungina e o Voriconazol, que são as drogas já liberadas e disponíveis em
nosso meio.Individualmente, esses novos antifúngicos têm indicações no tratamento empírico da
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neutropenia febril persistente, ou do tratamento de infecções fúngicas possíveis ou prováveis em
pacientes com neoplasias hematológicas submetidos a quimioterapia, conforme será detalhado
adiante.

Classe
Mecanismo
de ação

Espectro

Principais
indicações
Administração

Caspofungina
Equinocandina
Inibição não competitiva da síntese do
beta-(1,)-D-glucan, componente da
parede celular, tornando a célula
osmoticamente instável e lise.
Cândida e
Aspergillus spp (nunca em
monoterapia)
Candidíase invasiva, neutropenia febril
persistente, Aspergilose invasiva não
responsiva ou intolerante a outros
antifúngicos(Nunca em monoterapia)
exclusivamente endovenosa

Voriconazol
Triazólico de 2ª geração
Bloqueio da biossíntese do ergosterol
através da inibição da CYP 450,
causando lesão na membrana celular e
inibição do crescimento ou morte celular
Cândida spp, Aspergillus spp,
Cryptococcus. neoformans, Fusarium spp
e outros fungos filamentosos, incluindo
os causadores de micoses endêmicas. Os
zigomicetos (gênero mucorales) são
resistentes.
Tratamento primário da aspergilose
invasiva, candidemia em pacientes não
neutropênicos, infecções por
Scedosporium spp e Fusarium spp.
Endovenosa ou oral, com excelente
biodisponibilidade

IV – CONCEITOS DE PROFILAXIA E TRATAMENTO:
As estratégias terapêuticas podem ser divididas em um contínuo de profilaxia, tratamento empírico,
preemptivo ou direcionado.
PROFILAXIA: Estratégia aplicável a grupos de pacientes sem infecção, mas considerados sob risco.
Seus objetivos são a redução do uso de antifúngicos, da mortalidade por qualquer causa e a
relacionada a infecção fúngica invasiva. O momento a ser aplicada deve cobrir os períodos de maior
risco devido à intensa mielossupressão, lesão da mucosa intestinal pela quimioterapia e
imunossupressão intensa. Segundo dados da literatura, em pacientes submetidos a indução de
remissão para LMA, o Fluconazol pode ser administrado na dose de 400mg/dia, do início da indução
até a recuperação medular. Alternativamente, o Itraconazol 200mg 2x/dia pode ser administrado sob
condições em que o risco de infecções por fungos filamentosos seja superior a 6%. O Posaconazol,
novo triazólico que demonstrou resultados promissores em profilaxia, ainda não está disponível em
nosso meio.
TRATAMENTO EMPIRICO: Estratégia de tratamento precoce da IFI com base na febre
persistente. A definição de caso inclui a persistência de febre ou seu retorno após 4 – 7 dias de
antibioticoterapia de amplo espectro em paciente severamente neutropênico (abaixo de 500
neutrófilos/ml). No início da década de 80, os investigadores observaram que entre 1/4 e 1/3 desses
pacientes desenvolviam IFI. Neste contexto, a administração empírica de Anfotericina B estava
associada com redução na incidência de IFI em 50-80% e da mortalidade em 23-45%. Esses primiros
relatos consagraram a pratica como padrão.
Os estudos iniciais carecem de força científica para permitir uma conclusão de benefício real na
estratégia de tratamento empírico. Novas abordagens baseadas na detecção precoce da IFI antes do
desenvolvimento de doença clinicamente aparente parecem promissoras na seleção dos pacientes que
mais se beneficiarão do tratamento antifúngico, podendo reduzir em até 80% o uso da medicação de
forma empírica. O tratamento da infecção fúngica oculta seria o objetivo dessa nova estratégia
terapêutica, o tratamento preemptivo.
TRATAMENTO PREEMPTIVO: Baseia-se no fato do paciente apresentar evidência de infecção,
mas doença clínica ainda muito limitada, se existente. A adoção dessa estratégia se baseia em
marcadores de infecção precoce e teria como objetivo a menor utilização de antifúngicos de forma
empírica ( que pressupõe seu uso em muitos pacientes que não apresentam infecção), mas antes do
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paciente apresentar doença clinicamente manifesta, através da detecção de marcadores precoces,
diretos ou indiretos, de infecção. Os estudos mais recentes sugerem que a abordagem preemptiva é
aplicável e associada com importantes efeitos terapêuticos benéficos que podem, por fim, alterar a
pratica padrão do tratamento empírico.
TRATAMENTO DIRIGIDO: Tratamento direcionado a patógeno documentado. Será detalhado o
tratamento das infecções por Cândida spp e Aspergillus spp, os principais causadores de infecções
fúngicas invasivas no paciente oncohematológico.
V – INFECÇOES POR CANDIDA SPP.:
Cerca de 90% das infecções por leveduras estão associadas com candidemia. Enquando a Cândida
albicans é o patogeno mais comumente isolado (50-60%), espécies não albicans, incluindo C.
glabrata, C. parapsilosi, C. tropicalis, C. krusei e C. lusitaniae, são observadas com frequência
crescente. Enquanto a infecção por C glabrata e C krusei está associada com resistência ao
Fluconazol, a resistência entre outras espécies de Candida não albicans é infrequente. Em contraste, a
resistência entre todas as espécies de Candida a Anfotericina B é pouco frequente (Tabela 3).
Tabela 3 – Padrão de suscetibilidade das espécies de Cândida.
ESPECIE
C. albicans
C. tropicalis
C. parapsilosis
C. glabrata
C. krusei
C. lusitaniae

Fluconazol
S
S
S
SDD - R
R
S

Voriconazol
S
S
S
S-I
S-I
S

Anfotericina B
S
S
S
S-I
S-I
S-R

Caspofungina
S
S
S
S
S
S

S – Sensível; SDD – Sensibilidade dose dependente; I – Resistência intermédiaria; R – Resistente
Os fatores de risco primários para IFI são a neoplasia de base (Tabelas 1 e 2), neutropenia e idade
avançada. Preditores secundários aplicáveis a cada fator de risco são o status da doença de base,
presença de cateter venoso central, antibioticoterapia de amplo espectro, insuficiência renal, nutrição
parenteral total e colonização por Candida spp. A colonização da mucosa do trato gastrointestinal
lesada pela quimioterapia citotóxica (mucosite) é um dos fatores de risco mais importantes na
patogênese da candidíase invasiva no paciente com neoplasia hematológica.
Os preditores de mau prognóstico em pacientes candidêmicos incluem idade acima de 65 anos,
neutropenia severa e prolongada, disseminação multiorgânica, uso de corticosteróides, presença de
síndrome séptica, neoplasia avançada, leucemia, transplante de medula óssea e presença em Centro de
Tratamento Intensivo no momento do diagnóstico da fungemia.
Alguns fatores devem ser considerados na escolha da terapia antifúngica empírica em pacientes com
candidíase sistêmica em geral: 1) o uso preferencial do Fluconazol em pacientes hemodinamicamente
estáveis; (2) evitar o uso do Fluconazol em pacientes hemodinamicamente instáveis, em que há
urgência de cobrir maior espectro e (3) evitar o uso do Fluconazol quando há chance de infecção por
espécie resistente (ex: uso profilático prévio de Fluconazol).
Os pacientes neutropênicos são um subgrupo em que geralmente se evita o uso do Fluconazol.
Atualmente, entretanto, seu uso vem se tornando mais popular.
A retirada de cateteres vasculares em pacientes neutropênicos com candidemia é controversa, uma vez
que a principal fonte da infecção é o trato gastrointestinal lesado pela quimioterapia.
VI – ASPERGILOSE:
Noventa por cento das infecções por fungos filamentosos em pacientes com neoplasias hematológicas
são causadas por Aspergillus spp. Os 10% restantes são causadas por Fusarium spp, Scedosporium
spp e outros. Dentre as espécies de Aspergillus, a mais freqüente causadora de infecção é A.
Fumigats.
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As infecções invasivas causadas por Aspergillus incluem o trato respiratório inferior, os seios da face
e a pele como portas de entrada. O SNC, sistema cardiovascular e outros tecidos podem ser infectados
como resultado de disseminação hematogênica ou extensão direta por focos contíguos de infecção.
Três níveis de certeza para Aspergilose invasiva foram definidos: provada, provável e possível.
Aspergilose provada necessita da documentação histopatológica de infecção e cultura positiva de
tecido normalmente estéril. Aspergilose provável necessita do preenchimento de critérios em 3
categorias: fatores do paciente, manifestações clínicas ou radiológicas e evidência microbiológica. A
infecção possível caracteriza-se pela persistência de quadro febril em paciente com neutropenia severa
e prolongada apesar de antibioticoterapia de amplo espectro. Com 2 importantes exceções, aspergilose
provada ou provável necessita da identificação microbiológica. A primeira exceção inclui a
demonstração histopatológica de hifas consistentes com Aspergillus spp em pacientes com culturas
negativas. A outra consiste em preencher os critérios diagnósticos para aspergilose invasiva provável
com um método não microbiológico substituto (ex: galactomanana, b-glucan, achados radiológicos)
em um paciente imunocomprometido com achados clínicos que configurem infecção provável.
O diagnóstico da aspergilose invasiva é um desafio clínico. Os sinais e sintomas são inespecíficos, a
sensibilidade das culturas é baixa e procedimentos diagnósticos invasivos para obter material
adequado raramente são aplicáveis na população de doentes oncohematológicos. Novos métodos
diagnósticos e utilização de outros já existentes podem auxiliar na detecção precoce dessas infecções,
reduzindo o uso empírico dos antifúngicos, sem comprometer os resultados do tratamento.
Teste da Galactomanana: A galactomanana é um constituinte da parede celular do fungo. Ela é
liberada na corrente sanguínea durante a infecção aguda. Um teste sorológico foi desenvolvido para
detectar o antígeno. O teste é importante para o diagnóstico e início precoce de tratamento, evitando o
uso desnecessário de tratamento empírico. Apresenta sensibilidade de 92% com cutoff 0,5 e alto valor
preditivo negativo (98,5%). O uso de piperacilina-tazobactan pode causar resultados falso-positivos.
Beta- glucan: parece produzir resultados comparáveis ao teste da galactomanana, com maior
sensibilidade. Necessita maiores estudos.
PCR: a detecção do ácido nucléico por PCR oferece a possibilidade de diagnóstico em tempo real
com identificação da espécie envolvida. Entretanto, o maior problema é a reprodutibilidade entre os
laboratórios e a utilização de técnicas não padronizadas. Diversos estudos estão em andamento com
sua utilização, até que possa ser recomendado seu uso rotineiro.
Tomografia Computadorizada de Alta Resolução: é considerado o método de imagem padrão ouro
na aspergilose invasiva, podendo detectar envolvimento pulmonar em estágio subclínico. Em
particular, o sinal do halo – uma lesão nodular, envolvida por em perímetro de opacidade em vidro
fosco – é considerado um dos principais indicadores de aspergilose invasiva.
Atualmente, o Voriconazol é a droga de primeira escolha no tratamento da aspergilose invasiva.
A disponibilidade de novos antifúngicos com diferentes mecanismos de ação e as ainda elevadas taxas
de insucesso no tratamento das IFI despertaram interesse no uso de tratamento combinado. Até o
momento, não há evidência de que o tratamento combinado seja superior, estando reservado para
casos de falha com o tratamento de primeira linha, com pouco grau de evidência científica.
No paciente neutropênco com IFI, o G-CSF deve ser utilizado, salvo contra-indicções, com o intuito
de acelerar a recuperação de neutrófilos e a transfusão de granulócitos pode ser considerada em casos
progressivos apesar de tratamento adequado e com perspectiva de recuperação medular.
VII – PROTOCOLO DE TRATAMENTO: Os objetivos desse protocolo são:
1 - Padronização de condutas com base na melhor evidência científica disponível adequada à
realidade da Instituição e disponibilidade de drogas e métodos diagnósticos.
2 - Adotar, na medida do possível, o tratamento preemptivo da aspergilose no lugar do tratamento
empírico, em virtude da sua maior racionalidade e redução da utilização de antifúngicos de forma
desnecessária, com conseqüente redução de toxicidade e custo.
3 - Melhorar a qualidade da assistência prestada ao paciente portador de neoplasia hematológica.
CANDIDÍASE - Neutropenia febril + Fatores de Risco (principalmente lesão da mucosa
gastrointestinal secundária a quimioterapia e uso de antibioticoterapia de amplo espectro).
TRATAMENTO INICIAL:
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Paciente
hemodinamicamente INSTÁVEL ?

NÃO - USO PROFILÁTICO DE

SIM - NÃO UTILIZAR FLUCONAZOL
1 Caspofungina / Equinocandina
2 Anfotericina B
3 Voriconazol

FLUCONAZOL ?
Possibilidade de infecção por C. glabrata
ou C. krusei

NÃO
Considerar uso de fluconazol

Após resultados das culturas, o ajuste da terapia antifúngica deve respeitar o perfil de sensibilidade
(Tabela 3) e a resposta clínica ao tratamento inicial.Considerar retirada de catéter venoso central em
paciente clinicamente instável.
ASPERGILOSE: Suspeita clínica com base em febre persistente em paciente com neutropenia
severa e prolongada apesar de antibioticoterapia de amplo espectro e ainda sem manifestações clinicas
de IFI

SIM
VORICONAZOL
ANFOTERICINA B

TC TÓRAX DE ALTA RESOLUÇÃO
Sinal do Halo ou nódulos pulmonares
SIM
SIM

NÃO
GALACTOMANANA (+)

NÃO
cD-index > 5800 (*)

NÃO

Aspergilose?

(*) Índice desenvolvido no Brasil que combina a duração e gravidade da neutropenia em um modelo
matemático e que tem alto valor preditivo negativo para discriminar o risco de IFI por fungos
filamentosos. Ref: Portugal, Garnica, Nucci: Index to Predict Invasive Mold Infecction in High-Risk
Neutropenic Patients Based on the Area Over the Neutrophil Curve ; JCO Vol 27, 23 Aug 2009
− Utilizar G-CSF 5mcg/kg/dia
− Em casos com infecção progressiva, considerar terapia combinada e transfusão de granulócitos.
− Iniciar o Voriconazol idealmente pela via venosa e trocar para a via oral quando o paciente estiver
estável. Dose 400mg 12/12 no primeiro dia e 200mg 12/12h nos dias subseqüentes. O tratamento da
aspergilose é de 6 a 12 semanas e deve ser utilizada profilaxia secundária na mesma dose (sem dose
de ataque) em novos episódios de neutropenia. A formulação endovenosa não deve ser utilizada em
caso de insuficiência renal.
− Caso haja indicação absoluta do tratamento com polieno, dar preferência as formulações lipídicas da
Anf B, utilizando a dose de 3mg/kg/dia, se disponíveis.
− Caso se utilize a Anfotericina B deoxicolato, a dose utilizada é de 1mg/kg/dia, mantida até a
recuperação medular e com monitorização rigorosa da função renal e dos eletrólitos.
− Em caso de nefrotoxicidade pela Anfotericina B e necessidade de continuidade de tratamento
antifúngico com cobertura para filamentosos, trocar para Caspofungina (1a escolha) ou formulação
lipídica de Anfo B.
− A dose de Caspofungina é 70mg no primeiro dia e 50mg nos dias subseqüentes, por via venosa.
Necessita ajuste de dose em caso de disfunção hepática.
− Não está indicada formalmente a profilaxia antifúngica. Pacientes em indução de remissão de LMA
poderão fazer profilaxia com Fluconazol ou Itraconazol, a critério do médico assistente.
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APÊNDICE XI – TRATAMENTO DA NEUTROPENIA FEBRIL
I – INTRODUÇÃO:Estima-se que 13 a 60% dos pacientes transplantados de medula óssea irão
desenvolver infecção primária de corrente sanguínea com mortalidade de 12 a 42%, e que 21 a 36%
dos pacientes com leucemias irão evoluir com infecção primária de corrente sanguínea. As bactérias
Gram negativas e Gram positivas constituem a principal causa de complicações infecciosas nesses
pacientes.
O objetivo deste protocolo é padronizar o atendimento e as condutas no paciente neutropênico febril
do Hemorio, com base na literatura médica e no perfil microbiológico da nossa instituição.
II – NEUTROPENIA FEBRIL:Neutropenia é definida como contagem de neutrófilos menor que
500 células /mm3 ou nos casos em que se espera queda para níveis menores de 500 células/mm3 nas
próximas 48h. Neutropenia grave é definida com contagem de neutrófilos inferiores a 100
células/mm3 e neutropenia funcional ocorre quando o paciente apresenta contagem de neutrófilos
acima de 500 células /mm3 , porém seus neutrófilos não são funcionantes (esses pacientes devem ser
considerados como neutropênicos e têm o mesmo risco de desenvolverem infecções graves).
Definimos febre como uma medida de temperatura axilar maior ou igual a 37,8°C
Os pacientes com neutropenia febril podem apresentar quadros infecciosos de evolução rápida ou
fulminante em virtude da imunossupressão, sendo assim o tempo entre o primeiro atendimento e o
início do tratamento (antibiótico e suporte) não deve passar de uma hora.
III – PRINCÍPIOS DA TERAPIA ANTIMICROBIANA INICIAL:
No momento da terapia empírica, deve ser considerado as bactérias mais frequentemente envolvidas
nas infecções de pacientes neutropênicos avaliando sempre o perfil microbiológico da comunidade
local e do Hospital onde o paciente realiza tratamento (tabela 1). Em caso de dúvida sobre perfil
microbiológico do Hospital, consultar a CCIH.
Tabela 1 Bactérias mais comumente isoladas em pacientes com neutropenia febril
Bactérias Gram positivas
Bactérias gram negativas
Staphylococcus coagulase negativo
Escherichia coli
Staphylococcus aureus (MSSA, HA-MRSA e Klebsiella sp.
CA-MRSA
Enterococcus sp. (VRE e não VRE)
Enterobacter sp.
Streptococcus do grupo viridans
Pseudomonas aeruginosa
Streptococcus pneumoniae
Citrobacter sp.
Streptococcus pyogenes
Acinetobacter sp.
Stenotrophomonas maltophilia

A maioria dos antibióticos usados nos esquemas iniciais para neutropenia febril não tem boa
cobertura para S. aureus. Na abordagem inicial dos pacientes com neutropenia febril avaliar se o
paciente tem risco de infecção por MRSA (vide critérios abaixo), caso não apresente esses critérios
não deve ser usada na terapia empírica.
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Critérios para associação de vancomicina ao esquema terapêutico:
1. Instabilidade hemodinâmica ou outros sinais de SEPSE grave em paciente colonizado por
MRSA.
2. Infecções de pele e partes moles (mesmo em pacientes oriundos da comunidade)
3. Pacientes com mucosite grave e com uso de quinolona profilática (levofloxacina ou
ciprofloxacina)
4. Febre em paciente cateter venoso central (até ter os resultados das hemoculturas)
Critérios para suspenção da vancomicina:
1. Hemoculturas negativas após 4 dias de incubação ou com a presença de crescimento de
bactéria gram negativa, mesmo nos pacientes que inicialmente apresentavam instabilidade
hemodinâmica.
2. Isolamento na hemocultura de bactéria gram positiva sensível aos beta-lactâmicos mesmo que
a bactéria isolada seja Staphylococcus aureus(uso da oxacilina no tratamento de infecções por
Staphylococcus aureus sensíveis a oxacilina está associado a menor mortalidade quando
comparado com o uso da vancomicina).
Os pacientes com neutropenia febril podem ser classificados de acordo com o risco de complicações
infecciosas em alto risco e baixo risco. Pacientes de baixo risco podem receber terapia oral e
pacientes de alto risco devem ser tratados com medicação parenteral.
Tabela 2 Critérios de classificação de neutropenia de alto risco e baixo risco
Neutropenia de baixo risco
Neutropenia de alto risco
Neutropenia por menos de 7 dias
Neutropenia prolongada (maior que 7 dias)
Neutrófilos maior que 100 células/mm3
Neutrófilos menor que 100 células/mm3
Sem outras comorbidades
Sinais de instabilidade hemodinâmica
Estabilidade hemodinâmica
Pneumonia
Alteração do nível de consciência, dor abdominal
Pacientes com linfoma e mieloma múltiplo
de início agudo
Presença de outras comorbidades como
DPOC/insuficiência cardíaca/insuficiência
renal/insuficiência hepática
Mucosite oral ou gastrointestinal
Infecção suspeita ou confirmada de qualquer tipo
de acesso venoso profundo e hipoxemia (sinais
de sepse grave)
Pacientes com qualquer tipo de leucemia aguda
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Tabela 3 critérios para classificação da SEPSE
SEPSE
(Presença de pelo
menos dois critérios
com presença de
infecção)
Febre ou hipotermia
Frequência cardíaca
maior 90 bpm
Frequência respiratória
maior que 20 irpm ou
PaCO2 menor 32
mmHg sob ventilação
mecânica.
Leucometria maior que
12.000/mm3 ou menor
que 4.000/mm3 ou
mais de 10% de
bastões
Presença de infecção

SEPSE GRAVE
(Sinais de SEPSE com alguma disfunção
orgânica)
Cardiovascular: hipotensão arterial
Respiratória: lesão pulmonar aguda
levando a hipoxemia

Choque SÉPTICO

Critério para SEPSE grave
Hipotensão arterial refratária à
reposição volêmica, necessitando de
drogas vasopressoras.

Renal: Oligúria ou creatinina elevada

Hepática: hiperbilirrubinemia direta e ou
alterações de coagulação
Hematológico: Plaquetopenia
Sistema nervoso central: Alteração do
nível de consciência
Metabólica: Hiperlactatemia, pH menor
que 7,30 ou BE menor que 5mEq/L com
lactato maior que 1,5 vez o normal.

Para classificar esses pacientes pode ser usado o score “Multinational Association for Supportive
Care in Cancer” (MASCC) (B-I). Pacientes que apresentem pontuação menor que 21 devem ser
considerados neutropênicos de alto risco e pontuação maior ou igual a 21 de baixo risco.
Tabela 4 MASCC score
Critérios
Pontos
Grau de neutropenia febril com sintomas leves 5
ou ausentes.a
Sem hipotensão (PA sistólica maior que 90 5
mmHg)
Ausência de DPOC
4
Neoplasia hematológica sem infecção fúngica 4
previa
Ausência de desidratação que necessite de 3
volume
Grau de neutropenia febril com sintomas 3
moderados.a
Paciente oriundo da residência
3
Idade menor que 60 anos
2
a
O grau de neutropenia refere-se ao estado clínico geral do paciente influenciado pela neutropenia
febril. Deve ser aplicado da seguinte forma: sintomas mínimos ou ausentes 5 pontos; sintomas
moderados 3 pontos; sintomas graves 0 pontos. Esses dois scores não são comulativos.
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IV – FUNDAMENTOS PARA ALTERAÇÕES DO ESQUEMA INICIAL NAS PRIMEIRAS
96h DE TRATAMENTO
Nas primeiras 96h de antibioticoterapia, rever resultados de exames microbiológicos
(culturas/coloração de gram) (ou em qualquer momento do tratamento se já disponíveis), avaliar a
resposta terapêutica (clínica e laboratorial) incluindo se houve resolução da febre.
Alterações neste momento devem levar em consideração se o paciente permanece febril, se houve
deterioração clínica e se está havendo crescimento de microrganismos nas culturas coletadas.
Pacientes que apresentem deterioração clínica atribuída à infecção, independente de estarem afebris,
devem ter seu esquema antimicrobiano modificado, com base nas alterações clínicas apresentadas, no
resultado parcial das culturas, no esquema antimicrobiano inicial e no perfil microbiológico da
instituição.
VI – PROTOCOLO de tratamento antimicrobiano:
ESQUEMA INICIAL:
AVALIAÇÃO
- Anamnese e exame físico detalhados a procura de sinais sutis de infecção e de instabilidade
hemodinâmica.
- Hemograma completo, bioquímica sanguínea com função renal e transaminases.
- Radiografia de tórax e avaliar outros exames de imagem (ex. ECO, tomografias etc.)
- Hemocultura 2 amostras de sítios diferentes de sangue periférico (dois frascos para aeróbios e
um para anaeróbios) e uma amostra de cada lúmen do acesso venoso central (frasco de
aeróbios somente), se presente (coletar idealmente antes da primeira dose do
antimicrobiano).
- Cultura de qualquer sitio suspeito identificado.
- Checar se o paciente apresenta algum critério para risco de infecção por bactérias
multirresistentes (culturas de qualquer material prévias positivas, internação recente e
uso de antimicrobianos nos últimos 3 meses).
- Pacientes colonizados por VRE, não se faz necessário o início imediato de tratamento
específico na admissão do paciente. Caso de dúvida sobre o tratamento do VRE
consultar a CCIH.
- Todo paciente que possa permanecer neutropênico por mais de 7 dias e com menos de
100 neutrófilos deve tercoletado duas vezes por semana sangue para dosagem sérica da
galactomanana até a recuperação da neutropenia (mesmo que esteja afebril) e deve ser
dosado duas vezes por semana a proteína C reativa.
- No maioria dos casos o antibiótico de escolha é a cefepima, mas pode-se usar
piperacilina/tazobactan como alternativa (Tazobactan pode levar a resultado falso positivo no
teste de galactomanana).
- Em casos de pacientes com alergia grave aos beta-lactâmcos (ex. Síndrome de StevensJohnson) não usar nenhuma droga desta classe. Em caso de alergias leves para penicilinas dar
preferência sempre ao cefepima (baixo risco de alergia cruzada).
- Início imediato de antibioticoterapia venosa (antibiótico deve ser iniciado em até uma hora da
chegada do paciente):
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Esquema inicial:
1) Pacientes vindos da comunidade e sem internações prévias:

CEFEPIMA

ASSOCIAR VANCOMICINA(risco de CA-MRSA) se:
Infecções de partes moles (ex.celulite), supeita de infecção relacionada ao
CVC, instabilidade hemodinâmica.
Considerar se mucosite grave presente

2) Pacientes com internação prévia no HEMORIO ou em outro Hospital por mais de 24h
•

Exames microbiológicos prévios negativos e paciente sem instabilidade hemodinâmica:

CEFEPIMA

•

ASSOCIAR VANCOMICINA se:
Infecções de partes moles (ex.celulite), supeita de infecção relacionada ao
CVC, instabilidade hemodinâmica
Considerar se mucosite grave presente

Exames microbiológicos prévios (últimos 12 meses) positivo para KPC/ERC e estável
hemodinamicamente:

CEFEPIMA

ASSOCIAR VANCOMICINA se:
Infecções de partes moles (ex.celulite), supeita de infecção relacionada ao
CVC, instabilidade hemodinâmica
Considerar se mucosite grave presente

OBS: Monitorar este paciente, caso em 96h não ocorra melhora da febre ou se o paciente em qualquer
momento evolua para instabilidade hemodinâmica ampliar (escalonar) o esquema antibiótico para
Meropenem (dose dobrada 2g IV 8/8h) associado amicacina 15mg/Kg/dia em dose única diária.
Monitorar hemoculturas.
•

Exames microbiológicos prévios (últimos 12 meses) positivo para KPC/ERC e com
instabilidade hemodinâmica:

MEROPENEM
(DOSE DOBRADA)
+
AMICACINA

ASSOCIAR VANCOMICINA se:
Infecções de partes moles (ex.celulite), supeita de infecção relacionada ao
CVC, instabilidade hemodinâmica
Considerar se mucosite grave presente

OBS: Quando os resultados das culturas forem liberados, ajustar o tratamento antimicrobiano
para o menor espectro possível (descalonar) afim de prevenir o desenvolvimento de resistência
bacteriana.
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•

Exames microbiológicos prévios (últimos 12 meses) positivo para KPC/ERC, e ou
Pseudomonas spp. MDR, e/ou Acinetobacter spp. MDR (somente sensível a Polimixina B)
e com choque hemodinâmico:

MEROPENEM (DOSE
DOBRADA)
+
AMICACINA
+
POLIMIXINA B

ASSOCIAR VANCOMICINA se:
Infecções de partes moles (ex.celulite), supeita de infecção relacionada ao CVC,
instabilidade hemodinâmica
Considerar se mucosite grave

MANEJO DO ESQUEMA DURANTE AS PRIMEIRAS 96h
REAVALIAÇAO
- Paciente permanece febril ou não.
- Paciente estável ou com deterioração clínica.
- Rever resultados das culturas coletadas.
- Coleta de novas culturas se houver persistência da febre.
- Exames de imagem (Radiografias, Tomografias), conforme indicação clínica.
- Rever resultados da galactomanana (curva) e da proteína C reativa
Tabela 5 Manejo do tratamento nas primeiras 96h paciente estável
CULTURAS NEGATIVAS
CULTURA POSITIVA
PACIENTE - Considerar suspensão da Vancomicina - Ajustar esquema levando em
caso tenha feito parte do esquema inicial
consideração espectro e penetração
AFEBRIL
tecidual
ESTÁVEL
CULTURAS
NEGATIVAS

Manter esquema
Considerar suspensão da Vancomicina caso tenha feito parte
do esquema iniciale avaliar a evolução da PCR

ACRESCENTAR
VANCO se

Critérios para início da Vancomicina, e/ou
Crescimento de bactéria Gram positiva na hemocultura.
Avaliar o valor da PCR:

PACIENTE
FEBRIL
ESTÁVEL
GRAM
NEGATIVO em
HEMOCULTURA

•

PCR em queda: Manter o esquema antibiótico
inicial

•

PCR em elevação: Trocar esquema para
Meropenem (dose dobrada) associado a Amicacina.

Considerar antifúngicose paciente neutropênico de alto risco que mantem febre após 7 dias de
tratamento antibiótico adequado. Ver PROTOCOLO DE TRATAMENTO ANTIFÚNGICO NO
PACIENTE ONCO-HEMATOLÓGICO.
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VI) Tempo de tratamento:
1- Pacientes com neutropenia febril de origem indeterminada:
Manter o esquema efetivo até que haja recuperação da contagem de neutrófilos acima
de 500 células/mm3.
2- Pacientes com neutropenia crônica (aplasia de medula e mielofibrose) tratar pelo tempo
da indicação do tipo e sítio de infecção e não pela evolução da neutropenia.
3- Pacientes com neutropenia com cultura para bactéria multirresistente: Deve fazer pelo
menos 14 dias de tratamento em casos de infecção primária da corrente sanguínea e em
casos de infecção órgão específico (ex. endocardite, osteomielite etc.) tratar conforme
tempo para cada tipo de infecção. Se ao fim deste período de tratamento, o paciente
manter-se neutropênico avaliar manter antibióticoterapai até apresentar contagem de
neutrófilos acima de 500 células/mm3.
Tabela 6 Manejo do tratamento nas primeiras 96h paciente instável

PACIENTE
INSTÁVEL

HEMOCULTURA Acrescentar Vancomicina caso não tenha feito parte do esquema
inicial
GRAM positivo
Trocar Cefepime por Meropenem dose dobrada + Amicacina e
HEMOCULTURA
considerar uso de polimixina B (principalmente se houver
GRAM negativo
acometimento pulmonar).
- Acrescentar Vancomicina caso não tenha feito parte do
esquema inicial
- Acrescentar Linezolida no lugar da Vancomicina se VRE
CULTURAS
positivo
NEGATIVAS
- Trocar Cefepime por Meropenem (dose dobrada) + Amicacina e
considerar associar Polimixina B (principalmente se houver
acometimento pulmonar)

VII) Profilaxia antibiótica:
Pacientes com leucemias agudas que irão fazer esquemas de quimioterapia intensivos podem
receber profilaxia antibiótica:
Tabela 7 Esquema de profilaxia antibiótica na neutropenia febril
Sem risco de mucosite
Com risco de mucosite
Ciprofloxacina 500mg VO 1xdia
Levofloxacina 750mg VO 1xdia (melhor
cobertura para Gram positivos da mucosa
oral)
•
•

Esquema deve ser iniciado no momento da neutropenia e suspenso quando paciente
apresentar contagem de neutrófilos acima de 500 células/mm3
Não usar em pacientes com neutropenia crônica (ex. Aplasia de medula) e pacientes com
neutropenia de baixo risco.

Considerações
1- A duração da antibioticoterapia vai depender da recuperação da contagem de neutrófilos e da
identificação de microrganismo em hemocultura.
2- O uso de G-CSF deverá ser considerado conforme diretrizes específicas e julgamento clínico.
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3- A transfusão de granulócitos deve ser considerada em pacientes com perspectiva de
recuperação medular e infecção refratária apesar de antibioticoterapia adequada
4- O ajuste da antibioticoterapia deverá ser realizado tão logo haja identificação do
microrganismo com seu perfil de sensibilidade antimicrobiana na(s) cultura(s).
5- Considerar retirada de cateter venoso central se hipotensão, infecção de túnel (tem outras
infecções relacionadas a CVC implantado), suspeita de embolia séptica e hemoculturas
persistentemente positivas.
6- ESTE PROTOCOLO DEVERÁ SER REVISTO PERIODICAMENTE CONFORME
NOVAS EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E DE ACORDO COM O PERFIL
MICROBIOLÓGICO DA INSTITUIÇÃO.
7- AS ORIENTAÇÕES DA CCIH SUPERAM ESTE PROTOCOLO.
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APÊNDICE XII - Síndrome de Lise Tumoral (SLT)
Avaliação clínica e laboratorial:
• Uréia e creatinina séricas
• Cálcio sérico
• Fósforo sérico
• Ácido úrico sérico
• Potássio sérico
• LDH
• Débito urinário
Classificação
Classificação de Cairo-Bishop Modificada
Laboratorial

Clínica (laboratorial mais um dos seguintes)

Ácido úrico maior ou igual a 8,0 mg /dl

IRA*: aumento de 50% na creatinina ou
aumento de 0,3 mg /dl e/ou diurese abaixo 0,5
ml/kg/h por mais de 6 horas

K maior ou igual 6,0 mEq /dl

Arritmia cardíaca

P maior 4,5 mg /d (maior 6,5 em crianças)
Ca corrigido ≤ 7 mg /dl
•
•
•
•
•

Convulsão, tetania, sintomas de hipocalcemia

*Insuficiência renal aguda
Não se aplica a síndrome de lise espontânea.
Critério de IRA do KDIGO-IRA.
No mímino 2 exames laboratoriais alterados no período de 24 horas ou no período de 3 dias
antes até 7 dias após início da quimioterapia.
Também pode ser usado o aumento de 25% nos valores basais.
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Preditores de SLT
Linfoma de Burkitt
Linfoma linfoblástico
Linfoma difuso de grandes células
LLA
Tumor sólido com alta taxa de proliferação e
rápida resposta à terapia

Tipo de tumor

Linfoma “Bulky”
LDH elevada (2x o limite da normalidade)
Leucocitose (acima 25000 cel/mm3)

Massa tumoral

Função renal

Disfunção renal prévia
Oligúria

Ácido Úrico

acima 7,5 mg/dl

Sensibilidade à Quimioterapia

Variável

Coiffier B, Altman A, Pui CH, Younes A, Cairo MS: Guidelines for the management of pediatric and
adult tumor lysis syndrome: An evidence-based review. J Clin Oncol 26: 2767–2778, 2008

Estratificação de risco

Tipo de câncer

LNH
LLA
LMA

LLC
Outras neoplasias
hematológicas e
neoplasias sólidas

Alto risco

Risco intermediário

Burkitt, linfoblástico,
LLA B
Leucócitos acima
100.000
Leucócitos acima
50.000,
Monoblástico

Linfoma difuso de
grandes células B
Leucometria
50.000-100.000
Leucometria
10.000-50.000
Leu 10.000-100.000
(tratamento com
fludarabina)
Proliferação rápida
com previsão de
resposta rápida a
terapia

Baixo risco
LNH indolente
Leucometria
acima 50.000
Leucometria
acima 10.000
Leucometria
acima 10.000

Demais pacientes

Coiffier B, Altman A, Pui CH, Younes A, Cairo MS: Guidelines for the management of pediatric and
adult tumor lysis syndrome: An evidence-based review. J Clin Oncol 26: 2767–2778, 2008
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Profilaxia
•
•

Baixo risco: Expansão volêmica.
Risco intermediário/ alto: Expansão volêmica e alopurinol (em pacientes pediátricos, avaliar
uso de rasburicase, se disponível).

1) Expansão volêmica: 3l/dia/ m2 via oral ou EV com cristalóide (0,9% ou 0,45%). Iniciar antes
da quimioterapia. Atenção com sinais clínicos de hipervolemia e IRA.
2) Diuréticos: Não são recomendados de rotina, apenas em casos de sinais clínicos de
hipervolemia.
3) Alcalinização urinária: Não é recomendada de rotina e pode ser prejudicial. Indicado em caso
de acidose metabólica ou uso de metotrexate . Não usar quando estiver disponível
rasburicase. Controverso o uso quando pacientes de alto risco com uso de alopurinol. Não
fazer com hiperfosfatemia (risco de precipitação de fosfato de cálcio). Manter ph urinário
acima de 6,5 com infusão EV de bicarbonato de sódio.
4) Alopurinol: 100 mg/m2 a cada 8 horas, máximo de 800 mg/d (crianças 50-100 mg /m2 a cada
8h , máximo 300 mg//d). Iniciar 24 a 48h antes do início da terapia. Corrigir dose pela função
renal.

5) Rasburicase (se disponível)
Dose única de 0,05 mg/kg/d IV, repetir se não houver correção da
hiperuricemia.
Contra indicado em deficiência de G6PD, gestante e lactante.

Estratificação de

Baixo

Médio/Alto

Expansão volêmica e
alopurinol profilático

Expansão volêmica

Ínicio de quimioterapia

Monitorizar para SLT (Cr, Ac úrico, Ca, P, LDH)

SLT ?

Não

Sim
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Monitorizar

Tratar complicações

Rasburicase (se disponível)

Wilson FP, Berns JS: Onco-nephrology: tumor lysis syndrome. Clin J Am Soc Nephrol. 2012 Oct;
7(10):1730-9

Monitorização
• Monitorizar infusão de fluidos, débito urinário, balanço hídrico.
• Monitorização laboratorial: (Ac Úrico, Ca, P, K , Ur, Cr, Na).
• Risco baixo e intermediário a cada 12/24 horas
• Risco elevado: a cada 6- 8 horas
Tratamento da síndrome de lise tumoral estabelecida
• Expansão volêmica
• Rasburicase, se disponível (caso contrário usar alopurinol)
• Monitorização laboratorial a cada 4- 6horas
• Suporte nefrológico e dialítico se necessário
• Tratamento de distúrbios eletrolíticos
Tratamento de distúrbios eletrolíticos
Hiperfosfatemia:
• Restrição de fósforo em dieta e infusões.
• Quelantes de fósforo:
 Hidróxido de alumínio 300 a 600 mg/d, as refeições, por até 2 dias. (contra
indicado em insuficiência renal)
 Carbonato de cálcio: 500 mg - 2cp VO as refeições (máximo de 3 g/d)
 Pediatria: 30-40 mg/kg as refeições
 Terapia de depuração: métodos dialíticos (em casos graves ou refratários)
Hipocalcemia:
• Repor somente se quadro sintomático.
• Gluconato de cálcio 10% 1g IV lento (em crianças 50-100 mg/kg IV lento).

Hipercalemia:
 Moderada e assintomática (K abaixo de 6 meq/l)
 Restrição calêmica
 Sorcal: 15-30g VO a cada 8 horas (crianças 1g/kg a cada 8 horas).
 Severa e/ou sintomática (acima de 7 meq/l)
 As medidas acima e
 Gluconato de cálcio 10% 1g IV em bolus lento (5 minutos), se alteração
eletrocardiográfica outra que onda t apiculada. Repetir em 5 minutos se não
houver melhora do ECG. Estabiliza a membrana e diminui o risco de
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arritmias, mas não tem efeito de diminuir o potássio sérico. Efeito protetor
inicia em minutos e dura menos de 1 hora.
Glicoinsulinoterapia: Tem o efeito de aumentar a entrada de K no
compartimento intracelular, diminuindo temporariamente sua concentração
sérica. Aplicar 10UI de insulina regular IV e 50 gr de glicose IV ( glicose
50% 100 ml + 10 UI de insulina, correr EV lento em 10 - 20 minutos) . Início
de ação em 15-30 minutos, pico em 60 minutos, efeito hipocalêmico dura até
4horas. Pode ser repetido após 4 horas
Bicarbonato de sódio 8,4% - 1mEq/kg,EV em caso de acidose metabólica.
Atenção se houver hipocalcemia pois pode precipitar tetania e convulsões.
Início de ação hipocalêmica em algumas horas
Diurético de alça, aumenta a excreção renal de potássio, porém deve se ter
atenção para não depletar o paciente de volume.
Nebulização com Beta2 agonista, pode ser usada porém não tem efeito
comprovado adicional à glicoinsulinoterapia, e necessita de doses bem
maiores que para broncocoespasmo. Pode precipitar arritmias em cardiopatas.
Métodos dialíticos (hemodiálise é mais eficaz), caso hipercalemia refratária
ao tratamento acima ou associada a insuficiência renal. Mesmo quando
indicada, deve ser feita inicialmente todas as medidas descritas até o início da
terapia de depuração plasmática.
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APÊNDICE XIII - PROTOCOLO DE RISCO DE TVP
NOME: ____________________________________________________________
MAT.: __________ IDADE: ______________ LEITO: _______________
DIAGNÓSTICO: ___________________________________________________

Mobilidade muito reduzida => Não => deambulação

Sim
Fator de Risco ?
AVC/doença neurológica
Neoplasia
Cateter central
Doença inflamatória
Infecção
Gravidez /pós parto
História prévia de TVP
IAM/ICC classe III ou IV

Idade ≥ 60 anos
Insuficiência arterial periférica
ou venosa crônica / varizes
Quimioterapia
Hormonioterapia
Síndrome Nefrótica
Trombofilia
Obesidade (IMC ≥ 30 kg/m2)

Cont
raindic
ação
de
inicia

r profilaxia ?
Não
Indicado profilaxia
Heparina não fracionada:
3500 a 5000 U SC 8/8 h ou 12/12h ou
7500 U SC 12/12 h
ou
Enoxaparina 40 mg/dia SC

Sim
Métodos mecânicos:
Meia elástica ou
Compressão pneumática, se disponível ou
Manipulação de MMII

Contra indicação de profilaxia:
Sangramento ativo
Úlcera péptica ativa
HAS não controlada
Coagulopatia
Alergia ou plaquetopenia por
heparina
Clearance > 30 ml/min
Cirurgia craniana ou ocular com
menos de 2 sem
Punção liquórica com menos de 24 h
Trombocitopenia – avaliação
conforme doença de base
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APÊNDICE XIV - DOCUMENTOS PARA CADASTRO MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS
:
- CPF (CÓPIA)
- Comprovante de Residência (CÓPIA)
- Cartão Nacional de Saúde - CNS (CÓPIA)
- Identidade ou Certidão de Nascimento (CÓPIA)
- Receita Médica ou Prescrição (CÓPIA)
- LME Com CID
DIAGNÓSTICO
Anemia Aplástica/Hipoplasia Medular
Anemia Falciforme
Anemia Hemolítica Auto Imune
Doença de Gaucher
Ferro e seus Compostos (sobrecarga de ferro)
Neutropenia
Púrpura Trombocitopenica
Síndrome MIelodisplásica
Talassemia

CID
D 61.9
D 57.0
D 59.1
E 75.2
T 45.4
D 70
D 69.3
D 46.9
D 56.9

EXAMES OBRIGATÓRIOS PARA DISPENSAÇÃO DE FILGRASTIMA PELO CMDE/MS
Hemograma Completo
Neutrófilos: menor ou igual a 500/mm3

EXAMES OBRIGATÓRIOS PARA DISPENSAÇÃO DE HIDROXIURÉIA (HU) PELO
CMDE/MS
Contagem Absoluta de Reticulócitos _____/ mm3
Contagem de Plaquetas______ /mm3
Hemoglobinas ______g/dl
Neutrófilos Totais_____/mm3
HIV negativo/positivo
BHCG negativo/positivo

EXAMES OBRIGATÓRIOS PARA DISPENSAÇÃO DE QUELANTE ORAL DE FERRO
(Desferroxamina, Deferiprona, Deferasirox) PELO CMDE/MS
Ferritina _____ ng /dl
BHCG:
negativo/positivo
Ressonância Magnética T2* (Quando Ferritina menor que 1.000 ng/dl)

EXAMES OBRIGATÓRIOS PARA DISPENSAÇÃO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA PELO
CMDE/MS
Diagnóstico de Anemia Hemolítica Auto Imune
Hemoglobina ______g/dl
Teste de Coombs Direto:
negativo/positivo
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Diagnóstico Púrpura Trombocitopênica Idiopática
Contagem de Plaquetas______ /mm3
EXAMES OBRIGATÓRIOS PARA DISPENSAÇÃO DE CICLOSPORINA PELO CMDE/MS
Contagem absoluta de Reticulócitos _____/ mm3
Contagem de Plaquetas______/ mm3
Hemoglobina ______g/dl
Neutrófilos Totais_____/mm3
Vitamina B12_____ng/dl
Mielograma: Aplasia Medular muito grave, grave ou moderada
HIV:
negativo/positivo

EXAMES OBRIGATÓRIOS PARA DISPENSAÇÃO DE TALIGLUSERASE E IMIGLURERASE
PELO CMDE/MS
Doença de Gaucher Tipo ________
Dosagem de Betaglicosidade:__________nmoles/h/mg proteína( Leucócitos)
Hemoglobina ______g/dl
Contagem de Plaquetas______ /mm3
Hematócrito: ________ %
Alterações Esqueléticas Radiológicas: presentes ( ) ausentes ( )
Hepatomegalia: sim( ) não( )
Esplenomegalia: sim( ) não( )
Comprometimento Hepático: sim( ) não( )
Comprometimento Pulmonar: sim( ) não( )
Comprometimento Cardíaco: sim( ) não( )
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APÊNDICE XV – PRINCIPIAS CID-10 UTILIZADOS EM HEMATOLOGIA
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