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Debate em Saúde

A medicina está longe de ser uma ciência exata. Tal qual uma
partitura musical que permite várias interpretações, lidar com
doentes e doenças também permite diferentes opções, ainda
que solidamente embasadas em conhecimentos técnico-
científicos.
Dessa diversidade de abordagem surge a idéia desta subseção,
onde áreas da medicina são abordadas e discutidas em
diferentes ângulos, por renomados especialistas.

Sérgio Stella
Editor Associado da einstein
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Introdução

O assunto células-tronco tem sido objeto de destaque
e discussão no meio científico e também na mídia de
forma geral. Por esse motivo, esse tema foi escolhido
para o presente número da einstein. Foi nosso objetivo
trazer os aspectos mais importantes sobre este tema.
Desta forma, solicitamos a três renomados cientistas
de destaque na comunidade científica nacional e
internacional que contribuíssem com essa seção de
nossa revista.

A Profª Mayana Zatz, além de sua notável
contribuição científica, sendo uma das mais expressivas
cientistas de nosso País, vem mantendo papel
importantíssimo na defesa dos direitos de nossos
pacientes, procurando esclarecer a população, os
políticos, a mídia em geral sobre os benefícios das
pesquisas nesta área. Pedimos a ela que abordasse o
tema clonagem, células-tronco e terapia celular
destacando as principais diferenças entre esses termos

e suas implicações nas áreas da ciência, da assistência
e da política.

O Prof° Júlio Voltarelli desde o ano 2000 vem se
dedicando a coordenar um grupo de hematologistas
de todo o Brasil no sentido de possibilitar uma nova
abordagem às doenças auto-imunes com o uso de
células-tronco hematopoieticas e imunossupressão. Em
função de sua dedicação e perseverança, inúmeros
pacientes em nosso meio já se beneficiaram deste
tratamento em protocolos para tratamento de Esclerose
Sistêmica, Diabetes tipo I, Lúpus Eritematoso
Sistêmico e Esclerose Múltipla. Ele abordará este tema
nesta seção.

O Dr. Vanderson Rocha é um orgulho para todos
nós brasileiros. Mudou-se para Paris, incorporando-se
à equipe de uma das maiores cientistas mundiais, a
Dra. Eliane Gluckman. Interessou-se pelos transplantes
de células obtidas pelo sangue de cordão umbilical.
Hoje é um dos maiores nomes mundiais nesta área,
mas jamais deixou de contribuir com seus colegas e
com os pacientes brasileiros, participando de
congressos, reuniões ou mesmo discutindo casos a
distância. Recentemente, vem ajudando o Hospital
Albert Einstein na implantação do seu banco público
de cordão umbilical. Publicou como primeiro autor no
New England de novembro de 2004 artigo sobre a
possibilidade de utilização de células-tronco
hematopoieticas de cordão umbilical em adultos. Por
nossa solicitação, escreveu sobre este assunto em Debate
em Saúde da einstein.

Tenho certeza de que as três abordagens serão muito
úteis para o entendimento e atualização no tema por
nossos leitores.

Dr. Nelson Hamerschlak (NH) Prof. Mayana Zatz, o
que se entende por clonagem, células-tronco e terapia
celular?
Prof. Mayana Zatz (MZ) Ainda existe muita
confusão em relação aos conceitos de clonagem
(reprodutiva e terapêutica), células-tronco
(embrionárias e adultas), terapia celular e como isso
pode afetar as nossas vidas. Portanto, a nossa proposta
inicial é tentar definir esses conceitos e expressar a
minha posição não só como cientista mas também como
representante de inúmeras famílias que vêem nessa nova
tecnologia uma esperança de cura para inúmeras
doenças neurodegenerativas, muitas vezes letais ou
gravemente incapacitantes.

A clonagem é um mecanismo comum de propagação
da espécie em plantas ou bactérias. Um clone é definido
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como uma população de moléculas, células ou
organismos que se originaram de uma única célula e
que são idênticas a célula original e entre elas Em
humanos, os clones naturais são os gêmeos idênticos
que se originam da divisão de um óvulo fertilizado. A
grande revolução da Dolly, que abriu caminho para a
possibilidade de clonagem humana foi a demonstração,
pela primeira vez que era possível clonar um mamífero,
isto é, produzir uma cópia geneticamente idêntica, a
partir de uma célula somática diferenciada. Para
entendermos por que esta experiência foi
surpreendente precisamos recordar um pouco de
embriologia.

Todos nós já fomos uma célula única, resultante da
fusão de um óvulo e um espermatozóide. Esta primeira
célula já tem no seu núcleo o DNA com toda a
informação genética para gerar um novo ser. O DNA
nas células fica extremamente condensado e organizado
em cromossomos. Com exceção das nossas células
sexuais, o óvulo e o espermatozóide, que têm 23
cromossomos, todas as outras células do nosso corpo
têm 46 cromossomos. Em cada célula, temos 22 pares
que são iguais nos dois sexos, chamados autossomos e
um par de cromossomos sexuais: XX no sexo feminino
e XY no sexo masculino. Estas células com 46
cromossomos são chamadas células somáticas.Voltemos
agora a nossa primeira célula resultante da fusão do
óvulo e do espermatozóide. Logo após a fecundação
ela começa a se dividir: uma célula em duas, duas em
quatro, quatro em oito e assim por diante. Pelo menos
até a fase de 8 células, cada uma delas é capaz de se
desenvolver em um ser humano completo. São
chamadas de totipotentes. Na fase de 8 a 16 células as
células do embrião se diferenciam em dois grupos: um
grupo de células externas que vão originar a placenta
e anexos embrionários e uma massa de células internas
que vai originar o embrião propriamente dito. Após
72 horas, este embrião agora com cerca de 100 células
é chamado de blastocisto. É nesta fase que ocorre a
implantação do embrião na cavidade uterina. As células
internas do blastocisto vão originar as centenas de
tecidos que compõem o corpo humano. São chamadas
de células-tronco embrionárias pluripotentes. A partir
de um determinado momento estas células somáticas
que ainda são todas iguais começam a diferenciar-se
nos vários tecidos que vão compor o organismo: sangue,
fígado, músculos, cérebro, ossos etc... Os genes que
controlam esta diferenciação e o processo pelo qual
isto ocorre ainda é um mistério. O que sabemos é que
uma vez diferenciadas as células somáticas perdem a

capacidade de originar qualquer tecido. As células
descendentes de uma célula diferenciada vão manter
as mesmas características daquela que as originou, isto
é, células de fígado vão originar células de fígado,
células musculares vão originar células musculares e
assim por diante. Apesar do número de genes e do
DNA ser igual em todas as células do nosso corpo, os
genes nas células somáticas diferenciadas se expressam
de maneiras diferentes em cada tecido, isto é, a
expressão gênica é específica para cada tecido. Com
exceção dos genes responsáveis pela manutenção do
metabolismo celular (“ housekeeping genes”) que se
mantém ativos em todas as células do organismo, só
irão funcionar em cada tecido ou órgão os genes
importantes para a manutenção deste. Os outros se
mantém “silenciados” ou inativos.

NH Prof. Mayana, poderia explicar o processo de
clonagem reprodutiva?
MZ A grande notícia da Dolly foi justamente a
descoberta que uma célula somática de mamífero, já
diferenciada, poderia ser reprogramada ao estágio
inicial e voltar a ser totipotente. Isto foi conseguido
através da transferência do núcleo de uma célula
somática da glândula mamária da ovelha que originou
a Dolly para um óvulo enucleado. Surpreendente-
mente, este começou a comportar-se como um óvulo
recém fecundado por um espermatozóide. Isto
provavelmente ocorreu porque o óvulo quando
fecundado tem mecanismos, para nós ainda
desconhecidos, para reprogramar o DNA de modo a
tornar todos os seus genes novamente ativos, o que
ocorre no processo normal de fertilização .

Para obtenção de um clone, esse óvulo enucleado
no qual foi transferido o núcleo da célula somática,
foi inserido em um útero de uma outra ovelha. No
caso da clonagem humana reprodutiva, a proposta seria
retirar-se o núcleo de uma célula somática, que
teoricamente poderia ser de qualquer tecido de uma
criança ou adulto, inserir este núcleo em um óvulo e
implantá-lo em um útero (que funcionaria como uma
barriga de aluguel). Se este óvulo se desenvolver
teremos um novo ser com as mesmas características
físicas da criança ou adulto de quem foi retirada a célula
somática. Seria como um gêmeo idêntico nascido
posteriormente.

Já sabemos que não é um processo fácil. Dolly só
nasceu depois de 276 tentativas que fracassaram. Além
disso, dentre as 277 células “da mãe de Dolly“ que
foram inseridas em um óvulo sem núcleo, 90% não
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alcançaram nem o estágio de blastocisto. A tentativa
posterior de clonar outros mamíferos tais como
camundongos, porcos, bezerros, um cavalo e um veado
também tem mostrado uma eficiência muito baixa e
uma proporção muito grande de abortos e embriões
malformados. Penta, a primeira bezerra brasileira
clonada a partir de uma célula somática adulta, em
2002, morreu com um pouco mais de um mês. Ainda
em 2002, foi anunciada a clonagem do “copycat” o
primeiro gato de estimação clonado a partir de uma
célula somática adulta. Para isto foram utilizados 188
óvulos que geraram 87 embriões e apenas um animal
vivo. Isto é, experiências com diferentes modelos
animais têm mostrado que esta reprogramação dos
genes, para o estágio embrionário, o processo que
originou Dolly, é extremamente difícil.

O grupo liderado por Ian Wilmut, o cientista
escocês que se tornou famoso por esta experiência
afirma que praticamente todos os animais que foram
clonados nos últimos anos a partir de células não
embrionárias estão com problemas (1) . Entre os
diferentes defeitos observados nos pouquíssimos
animais que nasceram vivos após inúmeras tentativas,
observa-se: telômeros encurtados, placentas anormais,
gigantismo em ovelhas e gado, defeitos cardíacos em
porcos, problemas pulmonares em vacas, ovelhas e
porcos, problemas imunológicos, falha na produção de
leucócitos, defeitos musculares em carneiros. De acordo
com Hochedlinger e Jaenisch(2) os avanços recentes em
clonagem reprodutiva permitem quatro conclusões
importantes: 1) A maioria dos clones morre no início
da gestação; 2) os animais clonados têm defeitos e
anormalidades semelhantes independentemente da
célula doadora ou da espécie ; 3) essas anormalidades
provavelmente ocorrem por falhas na reprogramação
do genoma; 4) a eficiência da clonagem depende do
estágio de diferenciação da célula doadora. De fato, a
clonagem reprodutiva a partir de células embrionárias
têm mostrado uma eficiência de 10 a 20 vezes maior
provavelmente porque os genes que são fundamentais
no início da embriogênese estão ainda ativos no
genoma da célula doadora(2).

É interessante que dentre todos os mamíferos que já
foram clonados, a eficiência é um pouco maior em bezerros
(cerca de 10% a 15%). Por outro lado, um fato intrigante é
que ainda não se tem notícias de cachorro ou macaco que
tenha sido clonado. Talvez seja por isto que a cientista inglesa,
Anne McLaren afirme que as falhas na reprogramação
do núcleo somático possam se constituir em uma barreira
intransponível para a clonagem humana(3).

Mesmo assim, pessoas como o médico italiano
Antinori ou a seita dos raelianos defendem a clonagem
humana um procedimento que tem sido proibido em
todos os países. De fato, um documento assinado em
2003, pelas academias de ciências de 68 países, inclusive
o Brasil pedem o banimento da clonagem reprodutiva
humana. O fato é que a simples possibilidade de clonar
humanos tem suscitado discussões éticas em todos os
segmentos da sociedade.
NH Prof. Mayana, então, várias questões podem
surgir como: por que clonar? Quem deveria ser
clonado? Quem iria decidir? Quem será o pai ou a
mãe do clone? O que fazer com os clones que nascerem
defeituosos?

MZ Na realidade, o maior problema ético atual é o
enorme risco biológico associado à clonagem
reprodutiva. No meu entender seria a mesma coisa que
discutir os prós e os contras em relação a liberação de
uma medicação nova, cujos efeitos são devastadores e
ainda totalmente incontroláveis .

Apesar de todos estes argumentos contra a
clonagem humana reprodutiva, experiências com
animais clonados tem nos ensinado muito acerca do
funcionamento celular. Por outro lado, a tecnologia
de transferência de núcleo para fins terapêuticos, a
chamada clonagem terapêutica poderá ser
extremamente útil para obtenção de células-tronco

NH Prof. Mayana, poderia nos informar sobre a
técnica a técnica de clonagem terapêutica para
obtenção de células-tronco?
MZ Se pegarmos este mesmo óvulo cujo núcleo foi
substituído por um de uma célula somática e ao invés
de inseri-lo em um útero deixarmos que ele se divida
no laboratório teremos a possibilidade de usar estas
células, que na fase de blastocisto são pluripotentes
para fabricar diferentes tecidos. Isto abriria perspectivas
fantásticas para futuros tratamentos porque hoje só se
consegue cultivar em laboratório células com as mesmas
características do tecido onde foram retiradas. É
importante que as pessoas entendam que na clonagem
para fins terapêuticos serão gerados só tecidos, em
laboratório, sem implantação no útero. Não se trata
de clonar um feto até alguns meses dentro do útero
para depois retirar-lhe os órgãos como alguns acreditam.

Uma pesquisa que acaba de ser publicada na revista
Sciences por um grupo de cientistas coreanos (4)

confirma a possibilidade de obter-se células-tronco
pluripotentes, a partir da técnica de clonagem
terapêutica ou transferência de núcleos (TN). O



einstein. 2004; 2(4):362

362

trabalho foi feito graças a participação de 16 mulheres
voluntárias que doaram ao todo 242 óvulos e células
“cumulus” (células que ficam ao redor dos óvulos) para
contribuir com pesquisas visando a clonagem
terapêutica. As células cumulus, que já são células
diferenciadas, foram transferidas para os óvulos dos
quais haviam sido retirados os próprios núcleos. Dentre
esses 25% conseguiram se dividir e chegar ao estágio
de blastocisto e portanto capazes de produzir linhagens
de células-tronco pluripotentes.

Mais recentemente, a Grã Bretanha pediu permissão
para fazer clonagem terapêutica com células de
pacientes com doenças neuromusculares. A obtenção
de linhagens de células embrionárias desses pacientes
permitirá não somente entender a biologia celular no
início da embriogênese como estudar o efeito de
drogas em culturas.

A clonagem terapêutica teria a vantagem de evitar
rejeição se o doador fosse a  própria pessoa. Seria o
caso por exemplo de reconstituir a medula em alguém
que se tornou paraplégico após um acidente ou para
substituir o tecido cardíaco em  uma pessoa que sofreu
um infarto. Entretanto esta técnica tem suas
limitações. O  doador não poderia ser a própria pessoa
no caso de afetados por doenças genéticas pois a
mutação patogênica causadora da doença está presente
em todas as células. No caso de usar-se linhagens de
células tronco embrionárias de outra pessoa ter-se-ia
também o problema da compatibilidade entre o doador
e o receptor. Seria o caso por exemplo de um afetado
por distrofia muscular progressiva que necessita
substituir seu tecido muscular. Ele não poderia utilizar-
se de suas próprias células-tronco mas de um doador
compatível que poderia ser eventualmente um parente
próximo. Além disso, não sabemos se no caso de células
obtidas de uma pessoa idosa, por exemplo com doença
de Alzheimer, se as células clonadas teriam a mesma
idade do doador ou seriam células jovens. Uma outra
questão em aberto seria a reprogramação dos genes
que poderiam inviabilizar o processo dependendo do
tecido ou do órgão a ser substituído. Em resumo, por
mais que sejamos favoráveis a clonagem terapêutica,
trata-se de uma tecnologia que necessita de muita
pesquisa antes de ser aplicada no tratamento clínico .
Por este motivo, a grande esperança, a mais curto prazo,
para terapia celular, vem da utilização de células-tronco
de outras fontes.
NH Como proceder à terapia celular com outras
fontes de células-tronco?

MZ Devem-se distinguir as células-tronco de
indivíduos adultos, de cordão umbilical e placenta.

A) indivíduos adultos

Existem células-tronco em vários tecidos (como medula
óssea, sangue, fígado) de crianças e adultos. Entretanto
a quantidade é pequena e não sabemos ainda em que
tecidos são capazes de se diferenciar. Pesquisas recentes
mostraram que células-tronco retiradas da medula de
indivíduos com problemas cardíacos foram capazes de
melhorar a sua condição cardíaca. Apesar de se
questionar se houve formação de células cardíacas ou
uma neovascularização abrem-se perspectivas fantásticas
de novos tratamentos para pessoas com problemas
cardíacos. Mas a maior limitação dessa técnica, o
autotransplante, é que ela não serviria para portadores
de doenças genéticas. É importante lembrar que as
doenças genéticas afetam 3-4% das crianças que
nascem. Ou seja, mais de 5 milhões de brasileiros para
uma população atual de 170 milhões de pessoas. É
verdade que nem todas as doenças genéticas poderiam
ser tratadas com células-tronco, mas se pensarmos
somente nas doenças neuromusculares degenerativas,
que afetam 1 em cada 1000 pessoas, estamos falando
de quase 200.000 pessoas .

B) cordão umbilical e placenta

Pesquisas recentes vêm mostrando que o sangue do
cordão umbilical e da placenta são ricos em células-
tronco. Entretanto, também não sabemos ainda qual
é o potencial de diferenciação dessas células em
diferentes tecidos. Um trabalho que acaba de ser
publicado por pesquisadores da Duke University sugere
que são capazes de se diferenciar em músculo cardíaco
e sistema nervoso, um resultado extremamente
animador. Se as pesquisas com células-tronco de
cordão umbilical, derem os resultados esperados, isto
é, se forem realmente capazes de regenerar tecidos ou
órgãos, esta será certamente uma notícia fantástica
porque não envolveria questões éticas. Teríamos então
que resolver então o problema de compatibilidade entre
as células-tronco do cordão doador e o receptor. Para
isto são fundamentais os bancos públicos de cordão
públicos a semelhança dos bancos de sangue. Quanto
maior o número de amostras de cordão em um banco,
maior a chance de achar um compatível. Experiências
recentes já demonstraram que o sangue do cordão
umbilical é o melhor material para doenças
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hematológicas como a leucemia. Por isso a criação de
bancos públicos de cordão já se justifica somente para
o tratamento dessas doenças mesmo antes de
confirmarmos o potencial das células-tronco
hematopoiéticas de formar outros tecidos.

C) Células embrionárias

Se as células-tronco de cordão não forem pluripotentes,
a alternativa será o uso de células-tronco embrionárias
obtidas de embriões não utilizados que são descartados
em clínicas de fertilização. Os opositores ao uso de
células embrionárias para fins terapêuticos argumentam
que isto poderia gerar um comércio de óvulos ou que
haveria destruição de “embriões humanos” e não é ético
destruir uma vida para salvar outra.

NH Prof. Mayana, poderia comentar os aspectos
éticos que têm surgido?
MZ Apesar desses argumentos, o uso de células-
tronco embrionárias para fins terapêuticos, obtidas
tanto pela transferência de núcleo como de embriões
descartados em clínicas de fertilização é defendido
pelas inúmeras pessoas que poderão se beneficiar por
esta técnica e pela maioria dos cientistas. De fato, as
68 academias de ciência do mundo que se posicionaram
contra a clonagem reprodutiva defendem as pesquisas
com células embrionárias para fins terapêuticos. Em
relação aos que acham que a clonagem terapêutica
pode abrir caminho para clonagem reprodutiva
devemos lembrar que existe uma diferença
intransponível entre os dois procedimentos: a
implantação ou não em um útero humano. Basta proibir
a implantação no útero! Se pensarmos que qualquer
célula humana pode ser teoricamente clonada e gerar
um novo ser, poderemos chegar ao exagero de achar
que toda vez que tiramos a cutícula ou arrancamos um
fio de cabelo, estamos destruindo uma vida humana
em potencial. Afinal, o núcleo de uma célula da
cutícula poderia ser colocada em um óvulo enucleado,
inserido em um útero e gerar uma nova vida!

Por outro lado, a cultura de tecidos é uma prática
comum em laboratório, apoiada por todos. A única
diferença no caso seria o uso de óvulos (que quando
não fecundados são apenas células) que permitiriam a
produção de qualquer tecido no laboratório. Ou seja,
ao invés de poder produzir-se apenas um tipo de
tecido, já especializado, o uso de óvulos permitiria
fabricar qualquer um do corpo humano. O que há de
antiético nisto? Por que chamar de embrião um óvulo

no qual foi transferido o núcleo de uma célula
diferenciada, se não houve fertilização por
espermatozóide?

Quanto ao comércio de óvulos, não seria a mesma
coisa que ocorre hoje com transplante de órgãos? Não
é mais fácil doar um óvulo do que um rim? Cada uma
de nós pode se perguntar: você doaria um óvulo para
ajudar alguém? Para salvar uma vida?
Em relação à destruição de “embriões humanos”
novamente devemos lembrar que estamos falando de
cultivar tecidos ou futuramente órgãos a partir de
embriões que são normalmente descartados, que nunca
serão inseridos em um útero. Sabemos que 90% dos
embriões gerados em clínicas de fertilização e que são
inseridos em um útero, nas melhores condições não
geram vida. Além disso, um trabalho recente(5) mostrou
que células obtidas de embriões de má qualidade, que
não teriam potencial para gerar uma vida, mantêm a
capacidade de gerar linhagens de células-tronco
embrionárias e portanto de gerar tecidos. Em resumo,
é justo deixar morrer uma criança ou um jovem afetado
por uma doença letal, que poderiam ser tratados por
terapia celular com células-tronco embrionárias, para
preservar um embrião cujo destino é o lixo? Um embrião
que mesmo que fosse implantado em um útero teria
um potencial baixíssimo de gerar um indivíduo? Ao
usar células-tronco embrionárias para regenerar tecidos
em uma pessoa condenada por uma doença letal, não
estamos na realidade criando vida? Isso não é
comparável ao que se faz hoje em transplante quando
retiram-se os órgãos de uma pessoa com morte cerebral,
mas que poderia permanecer em vida vegetativa ligada
a aprelhos por muito tempo?

NH Prof. Mayana, quais seriam seus comentários
finais?
MZ É extremamente importante que as pessoas
entendam a diferença entre clonagem humana,
clonagem terapêutica e terapia celular com células-
tronco embrionárias ou não. A maioria dos países da
comunidade Européia, o Canadá, a Austrália, o Japão,
a China, a Coréia, Israel e o estado da Califórnia
aprovaram pesquisas com células embrionárias de
embriões até 14 dias. Essa é também a posição das
academias de ciência de 68 países, inclusive o Brasil. O
Senado brasileiro aprovou recentemente um texto
permitindo as pesquisas com células de embriões que
sobram nas clínicas de fertilização desde que estejam
congelados por pelo menos 3 anos e após o
consentimento dos pais. Embora não tenha sido
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aprovada a clonagem terapêutica, a possibilidade de
trabalhar com linhagens de células-tronco embrionárias
já é um passo muito importante. O passo final será
agora a aprovação desse projeto de lei pela câmara
dos deputados. Esperemos que nossos deputados
entendam a importância dessas pesquisas porque elas
poderão salvar inúmeras vidas!
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NH Dr. Voltarelli quais os benefícios trazidos pelo
transplante de células-tronco hematopoiéticas em
doenças auto-imunes?
Dr. Julio Voltarelli (JV) Nos últimos oito anos, foram
desenvolvidos vários protocolos de tratamento de
doenças auto-imunes (DAI) graves e refratárias com
imunossupressão intensa ou imunoablação, seguida de
resgate com células-tronco hematopoieticas (CTH)
autólogas ou alogênicas(1), baseando-se em um conjunto
de evidências científicas de ordem clínica e
experimental abaixo relacionadas:
1)  prevenção ou cura de DAI por transplante de CTH

(TCTH) em modelos experimentais,
2)  transferência de DAI por TCTH alogênico em

humanos
3)  efeito benéfico do transplante em dezenas de casos

de concomitância de doenças hematológicas e auto-
imunes e em centenas de casos de TCTH em DAI
isoladas.

A primeira evidência clínica do possível benefício da
imunossupressão maciça sobre a evolução de DAI grave
não associada a hemopatias foi publicada em 1993,
sendo o relato de uma paciente acometida de
crioglobulinemia mista com nefrite e vasculite, que
obteve remissão prolongada após quimioterapia em
altas doses sem infusão de CTH14. Resultados
semelhantes têm sido relatados pelo grupo da Johns
Hopkins University (Baltimore, EUA) no LES e em

outras DAI, utilizando doses imunoablativas de
ciclofosfamida (200 mg/kg) sem resgate de CTH(2).
Entretanto, este esquema produz um período
relativamente prolongado de pancitopenia (média de
14 dias, variando de 11 a 22 dias no LES) e foi associado
a significativa mortalidade quando aplicado à anemia
aplástica no National Institutes of Health (NIH)
americano, levando à interrupção do protocolo.

NH Dr. Julio, baseando-se nas evidências apontadas
acima, como passaram a agir os diferentes centros de
transplantes?
JV Vários centros começaram a transplantar
pacientes portadores de DAI isoladas, graves e
refratárias à terapia convencional, com CTH autólogas,
depletadas in vivo ou in vitro de linfócitos T e/ou B. O
primeiro caso publicado, em outubro de 1996, foi o de
uma síndrome “CREST-like” com hipertensão
pulmonar, cujo transplante foi realizado em Basiléia-
Suíça, enquanto o primeiro paciente com LES foi
transplantado em Gênova em fevereiro de 1996, sendo
o respectivo relato de caso publicado em meados de
1997 e o seguimento atualizado em 2001. No Brasil, o
transplante realizado no Hospital Albert Einstein-SP
com CTH não-manipuladas, em uma paciente com
crioaglutininas, anemia hemolítica e vasculite, em abril
de 1996, foi um dos primeiros a serem realizados no
mundo em DAI isolada, mas, infelizmente, foi relatado
apenas em um evento científico nacional.

A maioria dos pacientes com doenças reumáticas
recebeu transplante autólogo de CTH que são
mobilizadas da medula óssea para o sangue periférico
com ciclofosfamida (CY) seguida de fator de
crescimento granulocitário (G-CSF), coletadas por
leucocitaférese, selecionadas positivamente (CD34+)
em colunas de afinidade comerciais e congeladas em
nitrogênio líquido. Os regimes de condicionamento
(imunossupressão pré-transplante) variaram de acordo
com a doença de base, a maioria deles inclui
ciclofosfamida e globulina antitimocitária (ATG-
antithymocyte globulin), mas alguns grupos americanos
utilizam a irradiação corporal total (TBI- total body
irradiation), principalmente para esclerose sistêmica e
artrite reumatóide.

NH Haveria outro tipo de abordagem?
JV Outra abordagem em investigação é o uso de
CTH alogênicas (da medula óssea, sangue periférico
mobilizado ou cordão umbilical), obtidas de doadores
familiares ou voluntários e infundidas após um regime
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de condicionamento semelhante ao utilizado nos
TCTH autólogos, com características imunoablativas,
mas sem produzir mieloablação, o que reduz a
morbimortalidade em relação ao TMO alogênico
convencional. Esses transplantes, empregados
crescentemente em onco-hematologia, são chamados
de TCTH não-mieloablativos, submieloablativos,
subablativos ou, simplesmente, “minialo” transplantes.
Têm a vantagem de induzir o efeito enxerto-contra-
auto-imunidade (graft vs. autoimmunity, GVA),
propiciando a eliminação de clones linfocitários auto-
reativos pela reação alogênica, a qual, por outro lado,
pode lesar tecidos normais e causar a reação do enxerto-
contra-hospedeiro (graft-versus-host disease, GVHD),
produzindo significativa morbimortalidade.

NH Dr. Julio, o que poderia comentar em relação à
esclerose múltipla?
JV A esclerose múltipla (EM) é uma doença
inflamatória crônica, desmielinizante do sistema
nervoso central, que afeta principalmente adultos
jovens. Estima-se que atualmente cerca de 300.000
americanos sejam portadores da doença. A mortalidade
em pacientes com EM não difere muito da encontrada
na população normal, porém a progressão dos déficits
neurológicos ocorre em todos os portadores da doença.
Avalia-se que 15 anos após o início da doença, cerca
de 50% dos pacientes necessitam de auxílio para
deambular e após 25 anos, a maioria está incapacitada
para andar.

A Esclerose Múltipla pode ser classificada em três
formas clínicas principais: a) forma remitente-
recorrente, que se caracteriza por surtos episódicos
seguidos de recuperação parcial ou total da disfunção,
intercalados por períodos de remissão de no mínimo
30 dias. Após um tempo médio de 10 anos, os surtos
tornam-se menos freqüentes, seguidos de recuperação
menos evidentes, com acúmulo de seqüelas e piora
gradativa do quadro neurológico, caracterizando a
forma secundariamente progressiva (b). Alguns
pacientes, iniciam o quadro com sintomas e sinais
progressivos, desde o início da doença: (c) forma
primariamente progressiva.

Embora sua etiologia não esteja totalmente
definida, evidências, como a presença de bandas
oligoclonais no LCR, sugerem que um mecanismo de
auto-imunidade esteja envolvido.

A introdução de imunomoduladores na terapêutica
da EM, a partir de 1993, modificou o cenário da EM.
A utilização de interferon-ß ou de copolímero no

tratamento de esclerose múltipla diminuiu a progressão
da doença em alguns pacientes, principalmente na
forma remitente-recorrente, porém o controle da
doença ainda é insatisfatório nas formas progressivas
secundárias e a forma primariamente progressiva não
apresentam resposta alguma a estas medicações. O
transplante autólogo mostrou-se uma alternativa válida
para estes pacientes.

Em 1995, Richard Burt et al.(3), em editorial ao
Bone Marrow Transplantation, descrevem o racional e
o primeiro caso transplantado com Esclerose Múltipla.
Em 1998 descrevem, na mesma revista, os três primeiros
casos utilizando como condicionamento ciclofosfamida
e irradiação corporal total.

NH Dr. Julio, poderia citar um guia de indicação para
o transplante de células-tronco hematopoiéticas em
EM?
JV No sentido de claramente estabelecer um guia
criterioso de indicações de transplantes de células-
tronco hematopoiéticas em Esclerose Múltipla, o
Grupo Europeu de Transplantes de Medula Óssea e a
Fundação Charcot (5) publicou um consenso no ano 2000
estabelecendo os seguintes critérios de inclusão:
- idade entre 18 e 60 anos;
- diagnóstico clínico e por Ressonância Magnética;
- formas surto/remissão, progressiva primária e

progressiva secundária;
- duração de doença > 1 ano;
- índice de incapacidade (EDSS) 3,0-6,5;
- atividade da doença no ano anterior;
- falha de resposta à terapêutica convencional

(incluindo Interferon e copolímero).
Com esses critérios, mais de 50 casos foram

transplantados nos Estados Unidos. O grupo liderado
pelo Dr. Burt modificou o esquema de
condicionamento para Ciclofosfamida 200 mg/kg e
Campath no sentido de melhorar a toxicidade. Com
este condicionamento a mortalidade foi de 0%. Em
função dos bons resultados, passou também a indicar
mais precocemente o procedimento, principalmente em
casos recidiva/remissão com índice de incapacidade
(EDSS) de no máximo 5,5. Existem casos com nítida
melhora das imagens de ressonância magnética.

Em 2002, o grupo europeu, publicou no Journal of
Neurology(5) a resposta analisada em 85 pacientes,
seguramente o estudo com número mais significativo
de casos. 60% dos pacientes que apresentavam a forma
primária progressiva e 78% dos que manifestavam
forma secundária progressiva mostraram sobrevida livre
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de novos surtos e isenta do uso de medicamentos
específicos por 3 anos. A mortalidade relacionada ao
procedimento foi de 8%.

NH E no Brasil, o que há de novo?
JV No Brasil, um grupo formado por diversos
centros transplantadores liderados pela Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto e pelo Hospital Israelita
Albert Einstein já realizaram 30 transplantes com
seguimento mediano de 6 meses variando de 30 dias a
3 anos. 80 % dos pacientes permanecem estáveis e o
índice de mortalidade foi ao redor de 10%(6).
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NH Dr. Vanderson, poderia comentar sobre o
transplante de células de cordão umbilical em adultos:
será de fato, uma realidade?

Dr. Vanderson Rocha (VR) Até hoje, mais de mil
transplantes de sangue de cordão umbilical de doador
não aparentado já foram realizados em adultos em
serviço pertencente à rede Netcord. Contudo, as
informações disponíveis neste serviço referem-se a uma
pequena série de pacientes.

Em 1997, o grupo Eurocord divulgou no New
England Journal of Medicine(1) a informação de que o
número de células de sangue de cordão umbilical
transplantado era o fator mais importante para “pega”
do enxerto e sobrevida dos receptores de transplante
de sangue de cordão umbilical e placentário (SCUP).
Desde então, os bancos de sangue de cordão umbilical
da rede Netcord estão atentos à necessidade de coletar
e congelar apenas unidades grandes o suficiente para
atender aos adultos. Os clínicos também estão
conscientes da importância do número total de células
nos transplantes de sangue de cordão umbilical e
placentário. Graças a essa informação, os resultados
de transplantes de sangue de cordão umbilical de
doador não aparentado em adultos melhoraram de
forma significativa (figura 1). Outro fator importante
referente à escolha da unidade de sangue de cordão

umbilical é o papel do número de discrepâncias entre
os antígenos HLA do doador e receptor nos resultados
de transplantes de SCUP. Estudo recente, realizado
pelo Eurocord-Netcord(2), analisou 550 receptores de
transplante de SCUP com doenças hematológicas para
determinar o impacto das discrepâncias entre os
antígenos HLA e do número total de células nos
resultados de transplante de SCUP. Na verdade, o
número de células nucleadas antes do congelamento e
as discrepâncias entre os antígenos HLA têm uma
influência significativa na recuperação de neutrófilos
e plaquetas. Observou-se também que um maior
número de discrepâncias entre os antígenos HLA estava
associado a maior incidência de doença enxerto contra
hospedeiro (GvHD ou DECH) aguda grau III-IV, e a
menor incidência de recidiva. Portanto, existe um
consenso de que o número mínimo de células
transplantadas deve ser 2x107/kg, com, no máximo, duas
discrepâncias entre os antígenos HLA. Em um cálculo
de um banco de sangue francês da rede Netcord, em
que, desde 1999, implementou-se uma política de
coletar apenas unidades com mais de 80 mililitros, o
número mediano de células nucleadas obtidas permite
transplantar 50% dos adultos (com aproximadamente
70 kg) com o número mínimo de células de 2x107/kg.

O estudo baseado em registros do Eurocord-
Netcord1 confirma outros resultados descritos e
corrobora o conceito de estabelecer bancos de sangue
de cordão umbilical criopreservado para uso clínico em
adultos. As figuras 1, 2 e 3 mostram a sobrevida em
dois anos após 292 transplantes de SCUP em adultos
com doenças hematológicas, por período de
transplante, fase da doença e número de células
transplantadas. Esses resultados mostram a viabilidade
do transplante de SCUP em adultos.

NH Como podemos comparar, em adultos,
transplantes não aparentados comparando-se a fonte
das células: medula óssea e cordão umbilical?
VR Foram publicados recentemente três estudos que
comparam sangue de cordão umbilical e medula óssea
de doadores não aparentados. Pesquisadores de um
centro no Japão(2) compararam os resultados de 113
pacientes adultos com doenças hematológicas que
receberam transplante de medula óssea (TMO) (n =
45) ou de sangue de cordão umbilical e placentário
(SCUP) (n = 68), de doadores não aparentados. Na
análise desse único centro, o tempo entre a busca por
doador para transplante foi significativamente menor
entre os receptores de SCUP (mediana de dois meses)
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quando comparada a 11 meses, nos casos de TMO.
Houve um atraso na recuperação de neutrófilos e
plaquetas nos receptores de SCUP, que apresentaram
uma redução gradativa mais rápida na dose de
imunossupressores após o transplante, além de
tratamento menos freqüente de GvHD (DECH) aguda
com corticosteróides. Nenhum receptor de transplante
de SCUP morreu por GvHD, apesar do alto grau de
incompatibilidade HLA. A mortalidade relacionada ao
transplante e a sobrevida livre de doença após o
transplante de SCUP foram maiores quando
comparados ao TMO. Nesse estudo, todos os pacientes,
com exceção de quatro, receberam um número de
células de sangue de cordão umbilical maior que 2 x
107/kg.

Em análise recente, publicada no New England
Journal of Medicine, Eurocord e European Blood and
Marrow Transplant (EBMT)(3) estudaram 98 adultos
com leucemia aguda transplantados com SCUP e
compararam esses pacientes com outros 584 submetidos
a transplante de medula óssea (TMO) de doador não
aparentado. Os indivíduos foram incluídos nos registros
do Eurocord e European Blood and Marrow
Transplant entre 1998 e 2002. Os receptores de
transplante de SCUP eram mais jovens (mediana 24,5
x 32 anos, p<0,001), tinham menor peso (mediana 58
x 68 kg, p<0,001), e estavam em estágio mais avançado
da doença à época do transplante (52% x 33%,
p<0,001). Todos os pacientes submetidos ao TMO eram
HLA-compatíveis, ao passo que 96% daqueles
submetidos ao transplante de SCUP eram HLA-
incompatíveis (p<0,001). O número mediano de células
nucleadas de sangue de cordão umbilical
transplantadas foi 0,23 x 108/kg, e de células nucleadas
da medula óssea foi 2.9 x 108/kg (p<0,001). A análise
multivariada mostrou menores riscos de doença enxerto
contra hospedeiro aguda grau II-IV após transplante
de SCUP, mas houve um atraso significativo na
recuperação de neutrófilos. Os dados sobre
mortalidade relacionada ao transplante, recidiva,
GvHD crônica, e sobrevida sem leucemia não foram
significativamente diferentes entre os receptores de
transplante de SCUP e TMO.

Em outra análise baseada em registros, Laughlin et
al.(4) mostraram piores resultados em pacientes com
leucemia transplantados com SCUP quando
comparados àqueles submetidos a TMO e HLA-
compatíveis; entretanto, desfechos semelhantes foram
descritos ao comparar transplante de SCUP e TMO
com incompatibilidade de HLA.

Figura 1. Sobrevida de dois anos de acordo com o período de transplante
de SCUP em adultos com doenças hematológicas malignas (n = 295).

Figura 2. Sobrevida de dois anos de acordo com o estado da doença por
ocasião do transplante de SCUP em adultos com doenças hematológicas
malignas (n = 295)

Figura 3. Sobrevida de dois anos de acordo com a dose de células de
cordão infundidas depois do transplante de SCUP em adultos com doenças
hematológicas malignas (n = 295).
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NH Dr. Vanderson, poderia fazer uma avaliação
sobre os resultados desses 3 estudos?
VR É necessário avaliar séries maiores e mais
homogêeas de pacientes, com um seguimento mais
longo, para poder tirar conclusões mais definitivas.
Entretanto, a avaliação conjunta dos resultados desses
três estudos comparativos mostrou que:
1) O transplante de SCUP é viável em adultos quando

uma unidade de sangue de cordão umbilical contém
um número maior de células e deve ser considerado
como uma fonte alternativa para transplante
alogênico de células-tronco em pacientes sem um
doador de medula óssea HLA-compatível.

2) Apesar de maior discrepância entre os antígenos
HLA do doador e receptor, o transplante de sangue
de cordão umbilical de doador não aparentado
oferece resultados comparáveis ao transplante de
medula óssea de doador não aparentado compatível
em adultos com doenças hematológicas. Logo,
pode-se concluir que, assim como em crianças, o
processo de busca por um doador de medula óssea
ou de sangue de cordão umbilical entre doadores
não aparentados deve ser simultâneo, especialmente
no caso de pacientes com leucemia aguda, onde o
fator tempo é essencial.
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