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367 resumos apresentados

Tratamento e terapias de suporte para pacientes com doença do 
enxerto contra hospedeiro crônica em cavidade bucal

Marques, V.A.S.; Silva, M.C.; Rosa, R.M.; Iwaki, L.C.V.; Tolentino, E.S.

Levantar sistematicamente possíveis tratamentos e terapias para doença do enxerto contra hospedeiro, com 
manifestação em cavidade bucal, pensando na melhoria da qualidade de vida deste paciente. Foram revisados 
títulos e resumos de todos os artigos encontrados com a busca eletrônica, considerando a produção registrada nas 
seguintes bases de dados bibliográficos: Pubmed, GoPubmed, NLM Gateway, LILACS, BIREME, SciELO, IBECS 
e Web of Science, selecionando a partir de critérios de inclusão, exclusão e elegibilidade pré-determinados. Dos 
1147 trabalhos identificados, 52 serviram de base para este manuscrito. Se somados todos os números de pacientes 
encontrados, obtêm-se cerca 2130 indivíduos que receberam diferentes esquemas de tratamento, seja ele sistêmico 
ou tópico. O tratamento sistêmico é necessário para pacientes com manifestações mais graves, quando a doença do 
enxerto contra o hospedeiro age de forma mais localizada, afetando sítios específicos com maior intensidade, podem 
ser utilizados ainda os fármacos tópicos, que foram divididos de acordo com a sua baixa absorção na mucosa ou 
ação nos fatores de crescimento tecidual. Estudos sobre os mecanismos da doença do enxerto contra o hospedeiro 
por via oral, bem como, ensaios clínicos bem elaborados, se fazem necessários para fornecer mais evidências, a fim 
de, melhorar a gestão desse grupo de pacientes que necessita de maior qualidade de vida.
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