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os doentes submetidos a autotransplante de Medula Óssea são sujeitos a um condicionamento com altas 
doses de quimioterapia, passando posteriormente por um período de aplasia, onde a anemia está pre-
sente. Dependendo da gravidade da anemia, os doentes podem sentir dificuldades na satisfação das suas 
necessidades humanas fundamentais (nHF), devido à fadiga manifestada. o tratamento convencional 
para a correcção da anemia consiste na administração de concentrados eritrocitários (ce). Recentemen-
te (2005) foi iniciado o tratamento com epoietina em todos os doentes autotransplantados de medula, 
na unidade de imunossupressão do serviço de Hematologia clínica dos Hospitais da universidade de 
coimbra. Definimos como objectivo do nosso trabalho verificar se o número de transfusões de ce diminui 
após a introdução de epoietina.
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Patients submitted to autologous bone marrow transplantation are subject to a conditioning regimen 
with high doses of chemotherapy, after a period of aplasia, where anaemia is present. Depending on the 
severity of anaemia, patients may experience difficulties in meeting their basic human needs, due to 
fatigue. The conventional treatment for the correction of anaemia is the administration of erythrocyte 
concentrates. Treatment with epoetin was recently started (2005) in all patients submitted to auto-
logous bone marrow transplantation at the imunosuppression unit of the haematology service of the 
coimbra university hospital. The target of our work was to check the decreasing of transfusions numbers 
after the introduction of epoetina.
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Actualmente, no tratamento das doenças hemato-
oncológicas, uma das abordagens terapêuticas é a ad-
ministração de altas doses de quimioterapia e posterior 
realização de autotransplante de medula óssea. No 
entanto, a quimioterapia provoca alguns efeitos secun-
dários indesejáveis, nomeadamente a anemia. Recen-
temente esta tem conhecido uma nova forma de trata-
mento, a Epoietina.

Com este trabalho pretendemos verificar se a ad-
ministração da Epoietina tem efeito na redução da ane-
mia como consequência da quimioterapia.

I. Autotransplante de medula óssea
O transplante de medula óssea pode ser de vários 

tipos: singénico, entre gémeos idênticos; alogénico, en-
tre irmãos com antígeno leucocitário humano (HLA) 
compatível, com outro membro da família HLA com-
patível (pais, primos), ou doador voluntário não rela-
cionado HLA compatível; através do cordão umbili-
cal; e autologo ou autotransplante(1). Por razões que se 
prendem com a especificidade deste trabalho iremos 
abordar somente o transplante autólogo. 

Com a utilização de agentes citotóxicos no trata-
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mento do cancro, há a destruição de células normais de 
outros tecidos. Uma das formas de atenuar esse efeito 
é através da colheita de progenitores hematopoiéticos 
da medula óssea ou do sangue periférico, antes de ad-
ministrar a quimioterapia, e reinfundir essas células, no 
próprio doente, depois da administração da quimiote-
rapia – autotransplante de medula óssea ou transplante 
autologo de progenitores hematopoiéticos do sangue 
periférico. O objectivo da reinfusão das células proge-
nitoras é a renovação da celularidade e da função me-
dular, já que estas células são capazes de se alojar na ca-
vidade da medula óssea destruída pela quimioterapia(2).

Existem várias patologias do foro oncológico em 
que está indicada a realização de autotransplante. Entre 
essas patologias destacam-se os Linfomas de Hodgkin e 
não Hodgkin, Leucemias e Mieloma Múltiplo.

O transplante autologo é efectuado em quatro fases 
essenciais(2). A primeira fase é denominada de fase de 
mobilização, colheita e criopreservação das stem cell. Sa-
be-se que as stem cell circulam nos vasos sanguíneos mas 
em pequena quantidade. Assim, é necessário mobilizar 
essas células de forma que se dirijam da medula óssea 
para o sangue periférico. Isto é possível com a combi-
nação de quimioterapia com factores de crescimento. A 
colheita das células efectua-se logo após a mobilização, 
através de citaferese, sendo necessários dois acessos veno-
sos (centrais ou periféricos), um para a saída do sangue, 
outro para a sua reentrada no organismo. Na congela-
ção utiliza-se um anticoagulante específico (dimetil-
sulfóxido), de forma a impedir a destruição das células, 
aquando da sua criopreservação. O armazenamento re-
aliza-se a -196 °C até serem infundidas posteriormente.

Na segunda fase, o condicionamento, realiza-se o 
tratamento com altas doses de quimioterapia. Para tal, o 
doente é internado em unidade de isolamento. Com a 
administração da quimioterapia pretende-se a destrui-
ção da doença residual e a criação de “espaço” de forma 
que as células progenitoras, que irão ser infundidas, pos-
sam povoar a medula e proliferar.

Na terceira fase, o transplante, efectua-se a infusão 
das células progenitoras hematopoiéticas, por via en-
dovenosa, por cateter venoso central. É dada especial 
atenção à toxicidade provocada pelo anticoagulante 
(dimetilsulfóxido), com hidratação pré transplante para 
diminuir a toxicidade renal, e com monitorização da 

função cardíaca, devido à cardiotoxicidade. Esta é uma 
fase de grande carga emocional para o doente, já que 
este deposita aqui toda a sua esperança, representando 
uma nova etapa da sua vida.

A quarta fase, a fase pós transplante de progenitores 
hematopoiéticos, corresponde à recuperação hema-
tológica do doente. Depois de ultrapassados os efeitos 
imediatos relacionados com o aporte hídrico e com a 
toxicidade do anticoagulante, a atenção volta-se para os 
efeitos secundários resultantes da administração de altas 
doses de quimioterapia. 

Efeitos secundários da quimioterapia

A terapêutica citotóxica apresenta alguns efeitos 
secundários que se evidenciam a vários níveis. Ribeiro 
e Alves(3) classificam-nos de acordo com a sua mani-
festação, ou seja, se se manifestam de imediato, a curto 
prazo ou a longo prazo. 

Assim, os efeitos colaterais imediatos podem ser dor 
no local da punção; rubor ao longo da veia; e reacções 
anafiláticas que se manifestam por rubor facial, com 
progressão generalizada e risco de edema da glote.

A curto prazo, podem ocorrer náuseas, vómitos, 
palidez cutânea, taquicardia, taquipneia, astenia, tontu-
ras, sudorese e dor na região da orofaringe e epigástrica, 
anorexia, diarreia, flebites químicas e mucosite.

Como efeitos secundários a longo prazo, destacam-
se a alopécia parcial ou total, alterações hematológicas 
(anemia, leucopenia e trombocitopenia), cardiotoxici-
dade, cistite hemorrágica, nefrotoxicidade e complica-
ções pulmonares. Como sinais e sintomas da nefrotoxi-
cidade mais frequentes destacam-se: disúria, hematúria, 
polaquiúria, urgência urinária, edema periférico, au-
mento de peso, dor lombar, aumento da frequência res-
piratória e alterações laboratoriais.

Smeltzer e Bare(4) são concordantes com os efei-
tos colaterais acima referenciados, acrescentando ainda 
efeitos a nível reprodutor e neurológico. Assim, relativa-
mente ao sistema reprodutor, o uso de quimioterápicos 
pode causar esterilidade ou anormalidades cromossó-
micas dos descendentes. A nível do sistema neurológico 
podem ocorrer neuropatias periféricas, perda dos refle-
xos tendinosos profundos e íleo paralítico. Estes efeitos 
colaterais a nível neurológico geralmente são reversíveis 
e desaparecem após o términos da quimioterapia.
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Complicações do autotransplante

Uma das principais complicações decorrentes do 
autotransplante é a infecção, como consequência da 
leucopenia. Outra complicação que poderá ocorrer, 
devido à trombocitopenia, é a hemorragia. 

A mucosite é um dos problemas mais graves para 
os doentes transplantados, caracterizando-se por in-
flamação de toda a mucosa do tracto gastro-intestinal, 
incluindo a cavidade oral. Sendo o estado nutricional 
do doente importante, quando este não é capaz de se 
alimentar por via oral, é preparada e administrada a ali-
mentação parentérica e/ou entérica. A analgesia eficaz 
é um outro aspecto a ter em conta.

Outra complicação é a doença hepato-veno-oclu-
siva, sendo definida por uma obstrução não trombóti-
ca das veias centro-lobulares do fígado, traduzindo-se 
numa insuficiência hepática da qual resulta aumento de 
peso, hepatomegália, ascite e icterícia.

As alterações hemodinâmicas também são frequen-
tes, das quais se destacam: sobrecarga hídrica causada 
pela administração de grandes volumes de líquidos para 
hidratação renal, vómitos intensos que podem levar a 
desequilíbrios electrolíticos e pôr em causa o estado 
nutricional do doente, alteração do débito urinário 
como consequência de alterações renais, aparecimento 
dos primeiros sinais de infecção traduzidos pelo apare-
cimento de febre, entre muitas outras(2).

II. Anemia como consequência da 
administração de quimioterapia

A anemia é uma deficiência na quantidade de eri-
trócitos e hemoglobina circulante necessária para satis-
fazer as necessidades de oxigénio dos tecidos.

O grande tempo de semi-vida dos eritrócitos (+/- 
120 dias) quando comparado com os tempos de semi-
vida das plaquetas (8-12 dias) e dos neutrófilos (6-7 
horas), fazem com que uma diminuição na hemoglo-
bina se torne menos aparente que uma diminuição em 
qualquer dos outros valores hematológicos(5).

Os sinais e sintomas mais frequentes da anemia ma-
nifestam-se por palidez; dispneia e fadiga; alterações do 
sono, sonolência e exaustão; agitação e irritabilidade; cefa-
leias e zumbidos; taquicardia; e hipersensibilidade ao frio.

O tratamento convencional para a correcção da 
anemia consiste na administração de Concentrados 

Eritrocitários (CE). Outra abordagem terapêutica é a 
administração de Epoietina, com o intuito de diminuir 
ou evitar as necessidades transfusionais.

Epoietina como nova abordagem 
terapêutica

As técnicas de recombinação genética permi-
tiram que uma série de factores de crescimento das 
diversas estirpes celulares hematopoiéticas, identi-
ficados no laboratório, atingissem uma dimensão 
clínica originando grandes avanços no tratamento 
de diversos tipos de hipoplasia medular. Surgiu, en-
tão, a Eritropoetina, substância hormonal, cuja for-
ma recombinante é designada por Epoietina, a qual 
promove a diferenciação eritróide actuando so-
bre células medulares anteriores ao proeritroblasto.

A Epoietina, disponível sob três formas, é uma 
Epoietina modificada por hiperglicolização donde re-
sulta uma vida média três vezes superior e daí a possi-
bilidade de uma injecção semanal. Uma das suas indi-
cações é na anemia de doenças da medula óssea e dos 
doentes submetidos a quimioterapia oncológica(6).

III. Metodologia do estudo
Caracterização da amostra

A amostra foi constituída por 54 sujeitos autotrans-
plantados durante os anos de 2004-2006, dos quais 38 
são do género masculino e 16 do género feminino, 
com idades entre os 15 e 69 anos (média de 45 anos). 
Quanto à patologia, eram 21 sujeitos com diagnósti-
co de Mieloma Múltiplo, 27 sujeitos com diagnóstico 
de Linfoma e 6 sujeitos com diagnóstico de Leucemia.

Procedimentos 

Para concretização do estudo foi efectuada uma 
consulta aos processos dos doentes autotransplantados 
entre 2004-2006, considerando o seu período de in-
ternamento (3 a 4 semanas). Realizou-se uma pesquisa 
acerca das características sócio-demográficas dos sujei-
tos, os quais foram divididos em dois grupos (cada gru-
po com 27 sujeitos). Num dos grupos foi administrada 
Epoietina e no outro não, contabilizando-se o número 
de transfusões de CE administradas nos dois grupos e 
em função da patologia. 
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Resultados 

Após a análise comparativa dos resultados obtidos, 
verifica-se que o número de transfusões de CE é menor 
no grupo onde foi administrada Epoietina. Os doentes 
que fizeram Epoietina necessitaram de 41 unidades de 
CE; os que não fizeram Epoietina necessitaram de 60 
unidades de CE (Gráfico 1).

Podemos também concluir que foi administra-
da Epoietina: em 10 dos 27 doentes com diagnóstico 
de Linfoma; em 5 dos 6 doentes com diagnóstico de 
Leucemia; e em 12 dos 21 doentes com diagnóstico de 
Mieloma Múltiplo (Gráfico 2).

Verificámos, ainda, que:
Os doentes com diagnóstico de Linfoma e aos quais •	
não foi administrada Epoietina necessitaram de 46 
unidades de CE (média por sujeito de 2,7 CE); os 
que fizeram Epoietina necessitaram de 19 unidades 
de CE (média por sujeito de 1.9 CE);
Os doentes com diagnóstico de Leucemia e aos •	
quais não foi administrada Epoietina necessitaram 
de 2 unidades de CE (média por sujeito de 2 CE); 
os que fizeram Epoietina necessitaram de 13 uni-
dades de CE (média por sujeito de 2,6 CE);

IV Discussão/conclusão
O estudo efectuado permite concluir que a dimi-

nuição do número de unidades de CE administrados 
aquando do autotransplante de medula óssea é uma 
consequência da administração da Epoietina. No en-
tanto, reconhecemos que outros factores poderão estar 
associados. Parece-nos pertinente salientar os benefí-
cios para o doente, uma vez que a exposição ao risco 
transfusional fica diminuída. 

Relativamente à prática de enfermagem, a nossa 
experiência permite-nos afirmar que doentes com va-
lores de anemia mais severos, apresentam maior fadiga 
e consequentemente necessitam de maior apoio para 
satisfazer as suas Necessidades Humanas Fundamentais. 
Verificamos, ainda, que o tempo dispendido durante 
uma transfusão de CE é muito superior ao dispendido 
na administração de Epoietina.
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