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INTRODUÇÃO

Pessoas que recebem o diagnóstico de doenças

hematológicas, oncológicas, hereditárias e

imunológicas, como leucemia mieloide, linfomas,

anemias graves, recebem como parte do

tratamento médico, a indicação para realização do

transplante de células-tronco hematopoiéticas,

também conhecido por transplante de medula

óssea (TMO).

O TMO é diferente da maioria dos transplantes,

pois o receptor recebe a medula óssea por meio

de uma transfusão, ou seja, as células mãe ou

progenitoras do sangue são colhidas de um

doador, colocadas em uma bolsa de sangue e

transfundidas para o paciente (FIGURA 1). As

células transfundidas circulam pelo sangue, se

instalam no interior dos ossos, dentro da medula

óssea do paciente. Depois de um período variável

de tempo ocorre a “pega” da medula, quando as

células do doador começam a se multiplicar,

produzindo as células do sangue.

(CORGOZINHO; GOMES; GARRAFA, 2012)

OBJETIVO

No Brasil no ano de 2019 foram realizados cerca

de 3.805 transplantes de medula óssea, sendo

1.428 de caráter alogênico e 2.377 do tipo

autólogo. O procedimento de coleta da medula

óssea é considerado simples e sem muitas

complicações para o doador, entretanto, das

complicações que podem ocorrer se devem à

anestesia ou a punções traumáticas. Geralmente é

feita uma incisão na crista ilíaca posterior, de onde

é coletado 5ml de medula (FIGURA 2). Este tipo de

transplante tem se tornado a única cura para

determinadas doenças. Todavia, a grande

problemática com relação ao transplante é o

desenvolvimento de doenças e algumas

complicações que ocorrem em decorrência do

mesmo. (SILVA; SOUZA, 2020)

O presente trabalho teve por objetivo revisar

as complicações decorrentes do transplante de

medula óssea, utilizando como principais

fontes artigos científicos, revistas e jornais,

buscando identificar as principais causas que

levam o paciente ao transplante, além de

compreender toda a preparação necessária

para a realização do procedimento, avaliando

riscos e analisando a recuperação e

expectativa de vida do paciente transplantado.

METODOLOGIA

▪ Tipo de Estudo

▪ Fontes

▪ Coleta de dados 

▪ Análise e interpretação dos resultados

▪ Discussão dos resultados

DESENVOLVIMENTO

Principais doenças que levam ao

transplante

Linfoma de Hodgkin

O linfoma de Hodgkin (LH) é uma neoplasia

linfoproliferativa com características

histopatológicas de células neoplásicas com

diversificada morfologia chamada Reed-

Sternberg. (MONTEIRO et al., 2016)

Leucemia

A leucemia é uma doença maligna dos

glóbulos brancos, normalmente, de origem

desconhecida. Tem como característica

principal o acúmulo de células doentes na

medula óssea, que substituem as células

sanguíneas normais. (INCA, 2021)

Tratamentos Pré-Transplante

Quimioterapia

A quimioterapia é um tratamento, que

consiste no uso de diversos medicamentos

potentes que se misturam com o sangue na

finalidade de combater as células doentes.

Ela pode ser administrada de várias

maneiras como via oral, intravenosa, ou por

meio do cateter, na forma de injeções ou

dentro do soro, e também intramuscular,

subcutânea, ou intratecal, sem ser a

administração oral.

Radioterapia

A radioterapia faz uso de variadas formas

de radiação ionizante para o tratamento de

câncer e outras determinadas doenças, de

forma segura e eficaz.

O transplante

O transplante compreende a substituição da

medula óssea afetada, por células de uma

medula normal e saudável provindas de um

doador. Existem 3 tipos de transplantes que

podem ser realizados, como mostra a tabela a

seguir:

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através dessa revisão, foi possível analisar

os principais eventos envolvidos no

transplante de medula óssea, bem como as

possíveis complicações no processo. Foi

possível observar que o TMO não

proporciona a todos os pacientes uma

sobrevida absolutamente normal, mas é um

progresso considerável no tratamento de

doenças em que outras alternativas

terapêuticas são limitadas.

Diante do exposto conclui-se que o TMO

alogênico continua sendo a principal terapia

para doenças hematológicas neoplásicas por

apresentar, ao longo dos anos, uma

crescente eficácia, menor efeito tóxico dos

regimes de condicionamento pré-transplante,

avanços para melhor seleção de doadores,

dentre outros fatores.
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Tipos de 

transplante

Fontes de 

células 

progenitoras 

hematopoéticas

Doador

Autogênico
Medula óssea   

Sangue periférico
Próprio paciente

Alogênico

Medula óssea   

Sangue periférico 

Sangue de cordão 

umbilical

Relacionado: irmão ou outro familiar

Não relacionado: qualquer pessoa sem 

laços familiares com o paciente

Singênico
Medula óssea     

Sangue periférico
Irmão gêmeo idêntico
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FIGURA 2:

TABELA: Tipos de transplante


