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Resumo: 

Complicações infecciosas continuam sendo a maior causa de morbidade e 

mortalidade após transplante de células tronco e hematopoiéticas (TCTH), embora 

novas opções de tratamento e prevenção têm melhorado o prognóstico de 

transplantes na última década. A prevenção de infecções é um dos principais objetivos 

perseguidos neste grupo de pacientes imunodeprimidos. A fase de maior risco e 

gravidade dos quadros infecciosos ocorre nas primeiras três semanas após o 

transplante, onde experimentam neutropenia grave, antes que ocorra a reconstituição 

imune. Durante este período, o paciente geralmente encontra-se em regime de 

internação hospitalar e, portanto muito vulnerável à ocorrência de infecção relacionada 

ao serviço de saúde (IRAS), não só pela neutropenia, como pela quebra de barreira 

mucocutânea em função da mucosite, GVHD e dispositivos invasivos. Vigilância 

adequada e identificação de fatores de risco que indiquem gravidade são necessárias 

nesta população. O objetivo deste estudo é avaliar o perfil clínico e epidemiológico 

destes pacientes submetidos à TCTH e seus principais fatores de risco para infecção 

hospitalar, complicações clínicas e óbito. 

Métodos: Foi realizado um estudo retrospectivo do tipo coorte não concorrente, 

em um período de 10 anos (2001-2009) de pacientes neutropênicos, acompanhados 

na Unidade de Transplante de Medula Óssea, por meio de ficha de notificação de 

componente neutropênico, realizada pela Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar (CCIH) do Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo. Os dados 

foram digitados em banco utilizando-se o software Epi-info 6.04 e as análises 

estatísticas foram feitas com o pacote estatístico Epi-info 3.5.1. As variáveis contínuas 

foram expressas em média, mediana e desvio-padrão, mediana e intervalo. O Teste 

de Qui-quadrado com correção de Yates foi utilizado para comparar as proporções 

obtidas e os testes Exato de Fisher e de Kruskal-Wallis, foram usados quando 

apropriado. Valor de p<0.05 foi considerado estatisticamente significativo.   

Resultados: Foram notificados 476 episódios de neutropenia entre 429 pacientes, 

sendo ao todo 6.816 pacientes neutropênicos/dia. A grande maioria foi submetida ao 

transplante alogênico 358 (75,2%). A febre de origem indeterminada (FOI) foi o 

diagnóstico mais comum (44,35%), seguido pela infecção de corrente sanguínea (ICS-

17,8%) e pneumonia (11,5%). Aspergilose invasiva (AI) foi suspeitada em 48 casos 

(47 pacientes), sendo que 30 (6,3%) foram classificados como possíveis, 6 (2,5%) 

casos como prováveis e 6 (1,3%) casos como comprovadas. As ICS foram, em sua 

maioria de origem hospitalar (81%), sendo 45 (52,3%) por bactérias gram-negativas, 
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36 (41,9%) por gram-positivas (41,9%) e 5 por fungos (5,81%). Foram fatores de risco 

para IRAS em análise multivariada, o tempo de neutropenia, febre (ambos com 

p≤0,00001) e transplante alogênico (p = 0,0001). Para óbito, os fatores de risco foram, 

leucemias agudas como doença de base, o tipo de transplante alogênico, a infecção 

microbiologicamente documentada e a presença do diagnóstico de aspergilose 

invasiva. 

Conclusões: este estudo identifica alguns fatores de risco para mau prognóstico em 

pacientes submetidos a transplante de medula óssea, entre eles, a idade avançada, 

tipo de transplante, presença de infecção microbiologicamente documentada, AI e 

leucemia aguda  

Além disso, mostra que o risco de infecção hospitalar é maior entre os pacientes 

submetidos a transplante alogênico, e cresce significantemente conforme o 

prolongamento da internação e neutropenia. Portanto as atividades de controle e 

vigilância de infecção nestes pacientes devem ser intensificadas nas enfermarias e 

hospital-dia, para evitar agravos preveníveis e melhorar a qualidade de assistência e 

do cuidado a esta população. 
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I - Introdução: 

1.Contexto 

Nos últimos cinqüenta anos, a Infectologia vem se deparando com um 

crescente número de pacientes imunodeprimidos. O aumento da sobrevida da 

população, bem como o surgimento de inúmeras drogas imunodepressoras e 

imunomoduladoras para o controle e tratamento, tanto de doenças auto-imunes, 

quanto oncológicas e hematológicas, têm proporcionado aos pacientes novas 

perspectivas de cura e prognóstico. Aos profissionais de saúde, trata-se de um desafio 

para tratamento e prevenção de doenças infecciosas oportunistas, assim como de 

melhorias no controle da infecção relacionada ao serviço de saúde. 

Um dos ramos que seguramente mais evoluiu dentro desta perspectiva foi o de 

transplante de órgãos sólidos e células tronco hematopoiéticas, contando com drogas 

imunossupressoras mais bem toleradas e ainda um suporte de cuidado intensivo mais 

adequado. Tais condições favoreceram o prognóstico dos transplantados e ampliaram 

a sua sobrevida, aumentando essa população cronicamente imunodeprimida, tão 

vulnerável a inúmeras doenças infecciosas. 

2.Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas  

O transplante de células hematopoiéticas consiste em um procedimento onde 

células progenitoras capazes de reconstituir a função da medula óssea são infundidas 

em um paciente. 

É indicado para o tratamento de doenças hematológicas, oncológicas e 

hereditárias, e foi realizado pela primeira vez em 1969, em Seattle, nos Estados 

Unidos. No Brasil, o serviço pioneiro na realização de transplante de células tronco e 

hematopoiéticas foi o Hospital das Clínicas de Curitiba, em 1979. Desde 1988, este 

procedimento tem sido realizado no Hospital das Clínicas da Universidade de São 

Paulo, tendo sido realizados aproximadamente 1.000 transplantes até o ano de 2009, 

entre população pediátrica e adulta1, com uma média de 10 a 12 novos transplantes 

por mês.  

A enfermaria da Unidade de Transplante de Medulo Óssea (TMO) no Instituto 

Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (HC-FMUSP) dispõe de oito leitos de enfermaria e dois leitos de UTI. A área 

física da enfermeira dispõe de filtro HEPA e pressão positiva, cuja manutenção 

constituí de troca realizada periodicamente.  
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Os três tipos de transplante existentes são classificados com base no tipo de 

doador, sendo denominado autólogo, quando as células tronco são provenientes do 

próprio paciente, alogênico quando proveniente de outra pessoa, além do  transplante 

de células troco do sangue do cordão umbilical2. 

O transplante autólogo é usualmente indicado como terapia de resgate para o 

paciente que recebeu quimioterapia mieloablativa, infundido suas próprias células 

tronco a espera que estas eliminem as células neoplásicas restantes. Neste caso, faz-

se necessária uma imunossupressão mais leve, pois o sistema imune a ser 

reconstituído é próprio do paciente.  

Em relação ao transplante alogênico, existe o de doador geneticamente 

relacionado (aparentado) e o não aparentado. Este pode ser indicado tanto para 

neoplasias como para doenças genéticas e autoimunes que afetem a medula óssea. 

Consiste na infusão de células troco e hematopoiéticas de outro doador, com o 

sistema imune saudável. O grau de compatibilidade do antígeno leucocitário humano 

(HLA) é um dos principais preditores de sucesso do transplante, pois quanto menor a 

compatibilidade, maior a chance e gravidade da doença do enxerto versus hospedeiro 

(GVHD)3. 

O transplante de células do cordão umbilical e placenta tem a vantagem de ser 

de fácil coleta, com baixo risco de GVHD e transmissão de infecções provenientes do 

doador, porém é limitado pela quantidade de células disponíveis no cordão, tendo 

então, muitas vezes, de ser usado mais de um cordão para cada doador2. 

Nas últimas quatro décadas, modificações em relação ao manejo e suporte 

intensivo dos pacientes transplantados de medula óssea têm diminuído a 

morbimortalidade relacionada com o procedimento, principalmente durante sua fase 

mais crítica, que vai do condicionamento à enxertia da medula. 

O condicionamento consiste na aplicação das drogas quimioterápicas para 

causar remissão da neoplasia existente e permitir aceitação da nova medula óssea. 

Portanto o paciente experimenta um período de aplasia medular (pancitopenia grave), 

com duração de 14 a 45 dias, em média, até que ocorra a “pega” ou enxertia da nova 

medula. Isso ocorre quando os leucócitos iniciam sua elevação e atingem contagens 

superiores a 1000/mm3 em sangue periférico4.  

Nesta primeira fase, a neutropenia prolongada, a mucosite causada pela 

terapia mieloablativa, a presença de dispositivos (cateteres de longa permanência), e 

a doença de enxerto-versus-hospedeiro (GVHD) aguda proporcionam uma quebra de 
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barreira mucocutânea que propicia episódios de bacteremia espontânea, infecção 

fúngica, classicamente por Candida sp. e Aspergillus sp. e reativação de inúmeros 

vírus5. Além disso, é um momento em que geralmente o paciente encontra-se sob 

regime de hospitalização, portanto a infecção por microrganismos multirresistentes 

pode ocorrer, aumentando os riscos de morbimortalidade do procedimento5. 

A mucosite representa seguramente um dos mais comuns e graves efeitos 

colaterais do transplante de medula óssea, podendo ocorrer também em outros 

pacientes oncológicos, em função da quimioterapia empregada, que além de impedir a 

multiplicação das células oncológicas, bloqueia também a proliferação das células do 

trato gastrointestinal (TGI). Os sintomas dependem da gravidade do quadro e podem 

variar desde diarréia, náuseas, vômitos a até disfagia grave que incapacita a 

alimentação devido à necrose superficial da mucosa6. Pode ocorrer também a 

translocação bacteriana intestinal, que pode causar quadros sépticos graves por 

enterobactérias, assim como fístulas e abscessos perianais. A mucosite é classificada 

conforme sua gravidade em 5 graus. Chama-se de grau zero a mucosa normal, grau 1 

quando ocorre só o eritema, de grau 2 e 3 quando a mucosa apresenta eritema e 

ulcerações sendo que no grau 3 o paciente não consegue ingerir alimentos sólidos. Na 

mucosite grau 4, o grau de acometimento da mucosa impede ingesta de alimentos 

líquido e sólidos, fazendo-se necessária a alimentação parenteral. 

Especialmente em pacientes submetidos ao transplante alogênico, a GVHD 

também é uma complicação comum, considerada aguda quando ocorre nos primeiros 

100 dias pós transplante, passando a ser crônica após esse período. Corresponde a 

uma resposta imune mediada por linfócitos T do doador contra células do receptor, 

preferencialmente da pele, trato gastrointestinal e fígado. Novas abordagens procuram 

minimizar o risco de GVHD e de rejeição da medula óssea, como o uso de drogas 

depletoras de células T (Antitimoglobulina ou alemtuzumab), porém podem atrasar a 

reconstituição imune3 .  

O GVHD é classificado em leve, moderado e grave, conforme gravidade e 

quantidade de órgãos acometidos, sendo que o zero representa nenhum 

envolvimento, e três comprometimento grave e funcional.  Os órgãos considerados 

para pontuação são: a pele, boca, TGI, fígado, articulações, trato genital feminino e 

pulmões. Os pacientes são considerados com diagnóstico de GVHD leve quando 

apenas um ou dois órgãos (exceto os pulmões) forem afetados com pontuação 

maxima de 1. O diagnóstico de GVHD moderada é considerado quando pelo menos 1 

órgão exeto o pulmão apresenta pontuação 2, ou mais de 2 órgãos são acometidos 



10 
 

com pontuação 1. A doença grave ocorre quando qualquer órgão tem pontuação 3, ou 

o pulmão tem pontuação 2.  Essa classificacão foi desenvolvida pelo NIH (National 

Institutes of Health), para padronizar características utilizadas no diagnóstico e 

gravidade7.   

3. Infecção e Transplante de Células Tronco e Hematopoiéticas  

Os eventos infecciosos são o evento determinante para o sucesso ou não do 

transplante de células tronco e hematopoiéticas, representando um grande desafio 

para equipe multidisciplinar. As diferentes fases do processo de transplante, 

representam riscos diferentes em relação a microrganismos e tipos de infecção.   

Como já mencionado, durante o condicionamento e após a infusão da medula, 

ocorre uma profunda aplasia medular que dura até a pega do enxerto, sendo que as 

primeiras células que se restabelecem são os neutrófilos, monócitos e células NK 

(anexo I)5. Após a recuperação das células do sistema imune inato, ocorre um 

aumento das células eritropoiéticas e magacariocíticas. Os linfócitos B e TCD8 podem 

demorar meses para se restabelecer, e por último ocorre a recuperação dos linfócitos 

T CD4, podendo se passar anos sem que ocorra seu restabelecimento total. 

O paciente transplantado apresenta diferentes riscos, a diversos patógenos 

durante as fases pós transplante (anexo II)5. A primeira fase, antes da enxertia da 

medula, é marcada por neutropenia prolongada, hospitalização, e quebra da barreira 

muco-cutânea, e portanto o paciente está especialmente susceptível às bacteremias 

espontânea, infecções fúngicas por Candida, e a medida que a neutropenia se 

prolonga, a infecção por Aspergillus se destaca. Existe também um risco aumentado 

para reativação viral do herpes simples (HSV). A segunda fase, consiste nos primeiros 

100 dias após a pega medular, e o risco de infecção está intimamente ligado à 

ocorrência e gravidade da GVHD assim como ao comprometimento da imunidade 

celular. Nesta fase a reativação viral por HSV e citomegalovirus (CMV) é comum, e 

deve-se também atentar-se para Pneumocistose pulmonar (PCP) e Aspergilose 

invasiva (AI). A terceira fase ocorre após 100 dias do transplante e o risco de infecção 

está intimamente relacionado à presença de GVHD crônica e às condições da doença 

de base. As reativações virais continuam freqüentes, agora com destaque para o vírus 

da varicela zoster. As infecções comunitárias também ganham importância, uma vez 

que o paciente não se encontra mais internado, em particular os vírus respiratórios e 

as bactérias encapsuladas (Streptococcus pneumoniae, principalmente).  
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4. Medidas Profiláticas para Pré e Pós Transplante  

*Segundo último guideline da American Association for Blood and Marrow 

Transplantation (ASBMT) publicado em 20095. 

 

a) Quanto ao Doador 

É importante que o doador seja submetido a uma anamnese detalhada, 

com o intuito de mapear seu passado de doenças infecciosas, histórico 

vacinal, assim como a um exame físico completo, visando descartar 

doenças infecciosas agudas que contra indiquem o transplante. 

O status sorológico também é importante e inclui sorologias para HIV, 

hepatite B, hepatite C, HTLV I e II, CMV, vírus Epsteinbar (EBV), sífilis, 

toxoplasmose e doenças endêmicas, como no caso do Brasil a doença de 

Chagas. 

Pacientes com reativação, ou doença aguda por EBV, CMV e toxoplasmose 

não devem ser doadores de medula óssea. 

Caso o doador seja menor do que um ano de idade, o status sorológico da 

mãe deve ser investigado. 

 

 

b) Profilaxia de Infecções Bacterianas 

Cuidados gerais em relação à profilaxia de infecção hospitalar são de 

extrema importância para a prevenção de infecções bacterianas nestes 

pacientes, e serão abordados em seguida. 

Apesar de pouca evidência na literatura, acredita-se que a profilaxia com 

antibióticos possa evitar infecções estreptocócicas e por bactérias gram 

negativas. Está indicada no pacientes que ficarão neutropênicos por mais 

de sete dias e deve ser suspensa após recuperação dos neutrófilos.  

Usualmente é feita com fluoroquinolonas, mas deve ser baseada na 

epidemiologia hospitalar. No Hospital das Clínicas da Universidade de São 

Paulo a cefalosporina de quarta geração é usada de forma irregular na 

profilaxia bacteriana dos pacientes submetidos a TCTH.   

O risco de infecção pneumocócica invasiva grave em pacientes 

transplantados é muito maior do que o da população geral, portanto deve-

se indicar a profilaxia com a vacina conjugada (7, 10 ou 13 valente) de 3-6 

meses após o transplante.  É recomendado o uso de antibioticoprofilaxia 

prolongada para pacientes com GVHD crônico, com IgG sérico menor do 
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que 400 mg/dl, com o intuito de evitar formas graves da doença neste grupo 

de risco.  

A infecção por Streptococcus viridans pode ser evitada com medidas de 

higiene e saúde bucal realizadas antes do início do condicionamento e, 

portanto, antes do início da mucosite, a qual aumenta muito a chance de 

doença invasiva por essa bactéria. 

        

c) Profilaxia de Infecções Virais 

A profilaxia ou o tratamento preemptivo da citomegalovirose deve ser 

indicada para os pacientes de maior risco para a doença, que são os 

receptores IgG positivos ou os IgG negativos porém com doador positivo. 

No Hospital das Clínicas optou-se por realizar o monitoramento laboratorial 

e tratamento preemptivo para os pacientes com antigenemia positiva (>1 

célula) ou CMV DNA-PCR quantitativo > 300 cópias/ml, porém pode ser 

recomendado o tratamento profilático, caso o centro não tenha condições 

de diagnóstico precoce da replicação viral. 

A profilaxia contra infecção pelo HSV 1 e 2 deve ser realizada nos 

pacientes com sorologia positiva, submetidos a transplante alogênico, com 

Aciclovir®, sendo iniciada no condicionamento e mantida até a pega da 

medula e resolução do quadro de mucosite. Em casos de reativação viral 

freqüente, pode ser indicada a profilaxia oral, mesmo após 100 dias de 

transplante. No HC_FMUSP todos os pacientes com sorologia positiva para 

HSV recebem profilaxia com aciclovir®.  

A profilaxia da varicela zoster inicia-se 4-6 semanas antes do transplante, 

momento em que contactantes e pessoas próximas do paciente 

transplantado, que sejam susceptíveis à doença, devem ser vacinadas. 

Caso no primeiro ano após transplante, ocorra contato com varicela ou com 

pessoas que tenham apresentado rash cutâneo após a vacinação, o 

transplantado deve receber a imunoglobulina humana contra varicela 

zoster. As reativações após um ano devem sem tratadas e prevenidas com 

aciclovir® conforme freqüência e gravidade. 

 Os pacientes transplantados estão especialmente sujeitos às infecções 

virais respiratórias da comunidade. Para evitar surtos em ambiente 

hospitalar, são importantes a monitorização dos sintomáticos respiratórios, 

isolamento de contato e gotículas precoces, assim como disponibilidade de 
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diagnóstico laboratorial etiológico, para viabilizar o tratamento específico 

oportuno.  É importante que os transplantados recebam a vacina sazonal 

contra a influenza, assim como todos os seus contactantes. 

 

d) Profilaxia para Infecções Fúngicas 

O risco de candidemia durante a primeira fase do transplante é alto, em 

função da neutropenia grave e prolongada, mucosite e presença de 

dispositivos venosos de longa permanência, sendo a cândida um fungo 

colonizante de pele mucosa e TGI. Portanto a profilaxia com fluconazol está 

fortemente indicada desde o momento da neutropenia do condicionamento 

até a pega da medula óssea.  

No entanto, essa conduta tem obviamente aumentado a prevalência e 

incidência de espécies de cândida naturalmente resistentes ao fluconazol, 

com C. glabrata e C. krussei. Além disso, já existem estudos que mostram 

um aumento significativo na incidência de doenças causadas por fungos 

filamentosos, principalmente a aspergilose invasiva, mas também a 

fusariose e a zigomicose3.  

Pacientes com alto risco de infecção por fungos resistentes ao fluconazol, 

isto é, com neutropenia prolongada, infecção prévia por fungo resistente e 

GVHD, devem usar outra terapia antifúngica específica, dependendo do 

fator de risco considerado. 

A profilaxia com sulfametoxazol/trimetropim está indicada aos pacientes 

transplantados para prevenção da pneumocistose e aos pacientes 

submetidos a transplante alogênico com sorologia positiva para 

toxoplasmose. 
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Quadro 1. Profilaxia e tratamento pré-emptivo de TCTH - recomendação do Grupo de infecção em pacientes imunodeprimidos, DMIP-HC-

FMUSP.  

Agente Sorologia 

receptor 

Tipo de Tratamento Droga (posologia) Período Exame diagnóstico Suspeita diagnóstica 

H. simplex IgG (+) Profilaxia Primária Aciclovir VO ou EV 400mg 8/8 

horas 

Condicionamento até d+100   

P. ieroveci  NA Profilaxia Primária Bactrim F 1comp 3 x semana Condicionamento até infusão 

Pega da medula até d+100 ou continuo 

se GVDH 

  

Fungo (levedura) NA Profilaxia Primária Fluconazol 400mg de 12/12 

horas VO ou EV 

 

Condicionamento até d +30   

CMV IgG(+) Pré-emptivo 1
a
: Ganciclovir 5 ev 

mg/kg/ev/dia 12/12 

2
 a
 Foscarnet ev 60mg/kg 2 x 

dia 

3
a
 Valganciclovir 900mg de 

12/12 

4
a
..Cidofovir 5mg/kg  1 x por 

semana 

Positivação exame até 7 dias negativação do exame  PCR>300 cópias ou 

 2 exames consecutivos  

cópias 

E ou antigenemia + 1 célula 

 

Aspergillus NA Tratamento Voriconazol 6mg/kgd 1 dia e 

depois 4mg/kg/dia 

Anfo B lipossomal 3mg/kg/d 

Positivação PCR ou galactomanana ou imagem 

Até resolução imagem  

Galactomanana ou  

PCR positivos aspergillus  

ou imagem compatível 

Sinal do halo, ar crescente ou 

nódulos 

Toxoplasmose IgG+ Tratamento Sulfadiazina 1 -1,5 g de 6/6 

horas 

Piremetamina 200 mg 1 dia e 

75 mg 

15  até d+100 PCR positivo liquor e ou 

sangue 

imagem SNC  

Febre 

Alteração Neurológica 

Pneumonia 
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5. Medidas de prevenção e controle de  Infecção Hospitalar em pacientes 

submetidos a Transplante de Células Tronco e Hematopoiéticas: 

A população de pacientes neutropênicos mantém grande proximidade ao 

ambiente de cuidados de saúde, tanto em âmbito hospitalar, no momento do 

transplante e nos longos períodos posteriores de internação, como no âmbito do 

hospital-dia após a alta. Os pacientes transplantados de medula óssea necessitam de 

alguns cuidados especiais em relação à infecção hospitalar, pois trata-se de 

população suscetível a microrganismos não patogênicos para a maior parte da 

população sob cuidados de saúde.  

Trabalhos controlados e multicêntricos que relacionam infecção hospitalar e 

cuidados de saúde com o transplante de medula óssea, ainda são escassos na 

literatura. Contudo desde o ano 2000 a American Association for Blood and Marrow 

Transplantation (ASBMT) e o Center for Disease Control and Prevention (CDC) têm 

publicado orientações e guias para o manejo do controle da infecção hospitalar, 

recomendando condutas em relação a complicações infecciosas do transplante de 

medula óssea5 

 
a. Construções e reformas 

Em ambiente hospitalar, construções e reformas representam um risco 

elevado de infecção fúngica invasiva, principalmente aspergilose entre 

pacientes transplantados de medula óssea. Portanto, antes que ocorram as 

reformas, deve ser prevista uma estratégia de proteção dos pacientes 

transplantados, a qual deve incluir monitorização de filtros de ar HEPA com 

trocas e checagens periódicas, evitar “tetos falsos” ou garantir que estejam 

sempre limpos, eliminar ao máximo o contato do pó da construção com os 

pacientes, construindo também barreiras físicas e impermeáveis. E, apesar 

de todos os cuidados, construções e reformas devem ser evitadas em 

centros de transplante alogênico. 

 

b. Isolamento e ventilação 

Basicamente deve-se seguir as medidas clássicas padronizadas de 

isolamento na literatura, pois medidas especiais para população de 

pacientes transplantados de medula óssea ainda não são bem estudadas. 

Entretanto, recomenda-se principalmente, que os pacientes submetidos a 

transplante alogênico ocupem quartos únicos, que sejam utilizados filtros de 
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ar HEPA e fluxo de ar continuo. Alguns centros também preconizam o uso 

de luvas e máscara cirúrgica por funcionários e visitantes durante época de 

maior circulação de vírus respiratórios.  Outra recomendação é que 

pacientes transplantados usem máscara N95 quando estiverem fora do seu 

quarto, durante o período pré enxertia da medula óssea, embora faltem 

evidências concretas sobre o benefício desta conduta.  

 

c.  Cuidados com a pele e mucosa 

O banho deve ser diário e recomenda-se hidratação cuidadosa da pele com 

cremes, principalmente em pacientes com GVHD, para evitar pruridos e 

fissuras. A pele e mucosa devem sempre ser examinadas com cautela e a 

higiene íntima com água e sabão deve ser fortemente encorajada após 

evacuação para evitar-se fissuras e abscessos perianais. Em mulheres, a 

higiene após urinar também é importante, evitando o contato das fezes com 

a uretra. 

A limpeza dos dentes e gengivas deve ser monitorada por dentistas 

especializados durante o pré e pós transplante, principalmente entre 

aqueles pacientes com mucosite, para evitar infecções e abscessos 

dentários. A profilaxia contra mucosite oral com queratinócitos podem ser 

considerada, pois parece reduzir a gravidade e duração dos episódios. [607  

 

d. Vigilância e controle de infecção 

Devem ser seguidas as recomendações dos guias padronizados para 

vigilância e controle dos microrganismos hospitalares (Stafilococcus aureus 

resistente à vancomicina, enterococo resistente a vancomicina, bacilos 

gram negativos multirresistentes, Clostridium difficile e infecções fúngicas 

invasivas). Portanto não há necessidade de rotinas de vigilância especiais, 

nem no espaço físico, nem para os pacientes da unidade de transplante de 

medula óssea, salvo durante a ocorrência de surtos e epidemias. Entretanto 

faz-se necessária a vigilância em relação à infecção fúngica filamentosa 

invasiva, devendo-se definir casos possíveis, prováveis e comprovados. 

Para tanto se deve ter disponíveis, métodos diagnósticos que incluem 

exame direto, cultura, testes indiretos, histologia e exames de imagem. O 

aumento do número de casos, assim que percebido, deve dar início a 

investigação cautelosa no serviço de transplante, avaliando-se filtros de ar, 

água e possíveis acúmulos de pó e dejetos contaminados. 
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e. Infecções por vírus respiratórios 

É muito importante que os centros de transplante de medula óssea utilizem 

medidas de prevenção e controle de infecção por vírus respiratórios. Os 

pacientes pré ou pós transplante que apresentem sintomas respiratórios 

altos e/ou baixos, devem ser colocados sob medidas de isolamento de 

contato e gotículas até o diagnóstico etiológico específico. O tempo do 

isolamento em relação a pacientes imunodeprimidos é controverso na 

literatura , portanto os serviços devem ter disponíveis, métodos 

diagnósticos como swab, lavados nasal, teste rápido de antígeno, para 

avaliar se o vírus não está mais sendo eliminado. Os visitantes e 

profissionais de saúde devem sempre ser instruídos a higienizar as mãos 

com álcool gel antes e após a colocação das luvas, sendo medida mais 

efetiva que o uso de máscaras.  

 

6. Infecção Relacionada ao Serviço de Saúde 

A infecção relacionada à assistência à saúde é definida pelo CDC como uma 

condição localizada ou sistêmica relacionada a um agente infeccioso ou sua toxina, 

que ocorre em paciente sob cuidados de saúde em geral, incluindo pacientes 

internados, institucionalizados, atendidos em hospital-dia ou até em clínicas de diálise. 

Não deve estar presente ou em período de incubação no momento da admissão, 

exceto se for a mesma infecção relacionada à internação anterior, no mesmo centro. A 

infecção é endógena, quando a fonte da infecção é originada de partes do corpo do 

paciente que são comumente habitadas por bactérias (pele, TGI, seios paranasais, 

etc). Classifica-se então como exógena, infecção originada de fonte externa ao 

paciente, tal como dispositivos, cateteres, soluções infundidas, cuidadores, visitantes, 

entre outras8. 

 Se o ambiente for hospitalar, a maioria das infecções se manifesta no mínimo 

48 horas após a admissão, porém este parâmetro é variável, já que o período de 

incubação pode mudar conforme patógeno e condições clínicas do paciente.  

 

a. Revisão da Literatura 

Apesar dos guidelines já publicados e de algumas de suas recomendações já 

terem mostrado claro benefício em relação à prevenção de infecções relacionadas ao 

serviço de saúde, sabe-se que a adesão a tais medidas não é global. Lee et al (2007) 
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avaliaram pacientes transplantados de medula óssea e encontraram boa adesão às 

práticas de higiene das mãos (94-97%) e no uso de filtros HEPA (73-86%), porém não 

obtiveram o mesmo resultado (<50%) quanto ao quarto privativo, orientações de 

cuidados aos visitantes e aos paciente após a alta9. Bevans et al (2009) avaliaram se 

a prática realizada em 205 centros de transplante estavam de acordo com as 

recomendações do CDC e IDSA (Infectious Disease Society of America), e 

observaram adesão semelhante em relação aos filtros HEPA (78-85%) e a baixa 

adesão em relação às demais práticas, como o uso de fluxo laminar (28-32%), 

avaliação e orientação de visitantes quanto à transmissão de doenças infecciosas (58-

63%) e isolamento durante a fase pré-enxertia (30%)10. 

O isolamento dos pacientes em quartos privativos foi tema bastante abordado 

nos últimos anos e desde a década de 70 existem estudos que suportam esta 

prática11. No entanto, a maioria das evidências vem de estudos não controlados, 

sendo o isolamento recomendado “quando possível” pela ASBMT5. Metanálise 

publicada em 2009 abordou medidas de controle de infecção em pacientes 

neutropênicos e mostrou que o isolamento de contato por si só diminui de forma 

significativa o risco de infecção hospitalar e bacteremia por microrganismos gram- 

negativos12. Em transplantados de medula óssea, a combinação desta medida com 

controle de ar e antibioticoprofilaxia é capaz de reduzir significativamente o risco global 

de morte13. 

Os pacientes transplantados de medula óssea apresentam inúmeros fatores 

que contribuem para colonização e infecção por espécies de Enterococo resistentes à 

vancomicina (VRE). Um grande estudo em Chicago14 avaliou a prevalência de 

colonização por VRE entre pacientes transplantados de medula óssea e não 

transplantados no momento de admissão hospitalar, encontrando maior colonização 

nos pacientes submetidos previamente ao transplante (67% vs 24,1%). O mesmo 

estudo realizou análises genotípicas nos microrganismos isolados, sugerindo que os 

indivíduos previamente não colonizados que se tornam positivos durante a internação, 

na verdade apresentam colonização prévia não detectada na admissão. A colonização 

parece aumentar significativamente o risco de morte em pelo menos duas vezes após 

100 dias do transplante (HR 2,1 p =0,028) em coorte histórica realizada na Mayo 

Clinic, EUA, além de aumentar o risco de diarréia por Clostridium difficile15. Apesar de 

não existirem estudos controlados específicos para esta população, é recomendado o 

isolamento de contato para pacientes colonizados. 
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O Clostridium difficile é outro microrganismo com importância peculiar nesta 

população imunodeprimida e sob antibioticoterapia de amplo espectro por longos 

períodos. Bobak et al. (2008) em artigo de revisão, não encontraram grande 

prevalência (variação 1,3 a 14,18%) neste grupo de pacientes16. Em estudo 

prospectivo Dubberke et al. (2010) registraram o uso de cefalosporinas de terceira ou 

de quarta geração por mais de sete dias como fator de risco significativo para doença 

associada ao Clostridium difficile na população de transplantados de células tronco e 

hematopoiéticas. A doença também diminuiu a sobrevida e aumentou risco de 

infecção de corrente sanguínea, entretanto o uso de fatores estimuladores de colônia 

de granulócito foi fator protetor para a doença (OR= 0,2 IC95% 0,002-0,3)17. As 

recomendações de isolamento e pesquisa diagnóstica dos pacientes com quadros 

diarréicos seguem as normas gerais, por falta de recomendações e estudos 

controlados específicos para esta população18.  

Em estudo retrospectivo em unidade de internação de pacientes onco-

hematológlicos, Chehata et al. (2006) observaram que dentre os 233 episódios 

infecciosos ocorridos, 91% estavam relacionados a cuidados em saúde, porém destes 

41% foram classificados como hospitalares e o restante foi relacionado a unidades de 

ambulatoriais (hospital-dia)19. 

Infecção de Corrente Sanguínea (ICS) é uma das principais causas de morte entre os 

pacientes transplantados de medula óssea. Marena et al. (1999), mostraram a maior 

susceptibilidade destes pacientes à infecção hospitalar em geral quando comparados 

ao restante da população internada, indicando a ICS como principal ocorrência e 

contribuinte para óbito20. Collin et al. em 2001 também encontraram em estudo 

retrospectivo, a ICS como o diagnóstico infeccioso mais freqüente entre os pacientes 

submetidos à TCTH (36,4%), com predomínio de bactérias gram-positivas (62%), 

embora a maior letalidade nesta casuística tenha sido atribuída à Pseudomonas 

aeruginosa (40%)21.  

Pacientes transplantados (TOS e TCTH) com ICS foram avaliados em estudo 

espanhol22, e pacientes submetidos à TCTH apresentaram risco significativo de morte 

três vezes maior do que os demais transplantes de órgãos sólidos. O microrganismo 

mais isolado entre os transplantes alogênicos e autólogos foi o Estafilococo coagulase 

negativo, (42 e 50% respectivamente) seguidos por Acinetobacter sp. e P. aeruginosa 

(15,5% e 7% entre os transplantes alogênicos e 16 e 7% entre os autólogos) 

Estudo prospectivo na Alemanha13 realizado em pacientes transplantados de 

medula óssea, neutropênicos e internados, registrou redução significativa nas taxas de 
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ICS após intervenção com início do uso de curativos transparentes, cateteres 

impregnados com clorexidina associado à sulfadiazina de prata e campanhas 

educacionais encorajando higiene das mãos e cuidados adequados com o cateter. 

Obtiveram densidade de incidência de 24,3 ICS por 1000 paciente neutropenicos/dia  

no período pré e de 16,2, após intervenções (OR= 0,58; 95% IC 0,339–0,987; p < 

0,05). 

A quantidade de banhos de banheira por semana e a prática de auto-infusão 

entre pacientes transplantados com cateter de Hickman, foram apresentadas como 

fatores de risco significativos, aumentado em sete vezes a ocorrência de infecção de 

corrente sanguínea em estudo caso controle. (OR= 7,1 IC 95% 1,4-40,7 p =0,02) de 

ICS por gram negativos23. 

De acordo com estudo europeu multicêntrico24, pacientes submetidos a 

transplante alogênico experimentam maior período de neutropenia do que transplantes 

autólogos (21,3 versus 7 dias). Nos pacientes submetidos a TCTH alogênico, os 

autores afirmam que provavelmente esse fato contribuiu para uma maior taxa de ICS 

(22,4 vs 1,2%) e pneumonia (11 vs 5,4%) comparado com os autólogos. 

No Brasil, as infecções relacionadas ao transplante de medula óssea vêm 

sendo cada vez mais estudadas (Quadro 2). Oliveira et al.(2007) realizaram estudo em 

13 centros de transplante de medula óssea brasileiros, e entre os 411 pacientes 

analisados, 118 agentes foram isolados em 91 casos de ICS. As bactérias gram- 

positivas foram responsáveis por 50% dos agentes isolados (59 agentes) sendo o 

Stafilococcus coagulase negativo o principal (SCN: 29), seguido pelo S. aureus25. 

Entre os microrganismos gram-negativos (59 casos) o principal isolado foi a P. 

aeruginosa (13 casos), seguida pela K. pneumoniae (11 casos). No mesmo grupo de 

pacientes, em estudo caso-controle26 os mesmos autores encontraram maior risco de 

complicação clínica e óbito entre os pacientes com ICS devido a bactérias gram-

negativas multidroga resistentes quando comparados aos demais transplantados com 

ICS por bactérias gram-negativas sensíveis. 

A prevalência de infecção fúngica invasiva também é pouco conhecida no 

Brasil, entretanto estudo multicêntrico (sete centros brasileiros incluindo o HC-FMUSP 

e dois norte americanos) avaliaram ocorrência de fusariose em pacientes submetidos 

a TCTH27. Entre os 61 casos encontrados, 54 (88,5%) pacientes haviam sido 

submetidos a transplante alogênico e sete a transplante autólogo, com sobrevida de 

apenas 13%. O fator de risco relacionado ao óbito nestes pacientes foi à persistência 

da neutropenia. Aspergilose invasiva (provável e comprovada) foi avaliada 
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retrospectivamente em 10 anos no Paraná, por Carvalho-Dias (2008) no qual 

encontrou 24 casos, registrando incidência média de 2,2 casos/ano e 83% de 

mortalidade. 
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Quadro 2. Descrição de estudos sobre infecções relacionadas ao transplante de medula óssea no Brasil 

 

 

Artigo 

 

Tipo de estudo Casuística População estudada Tema principal Resultados principais 

 

Oliveira et al., 

2007
25 

 

 

Prospectivo 

multicêntrico 

 

441 

(91 episódios ICS) 

 

TCTH com ICS 

 

Etiologia das ICS em 

TCTH 

 

Gram pos- (50%),  

Gram neg- (50%) P.aeruginosa 13(%) 

 

Garnica M, 

2009
28 

 

Caso controle 

 

10 casos 

44 controles 

 

TCTH com ICS por Gram 

neg 

 

Fatores de risco para ICS 

por Gram neg. multi 

resistentes 

 

Complicações clínicas e maior risco de óbito em pac c/ ICS por Gram neg MR.  

Velasco E,  

2006
29 

Prospectivo 

observacional 

399 Neutropênicos com 

neopasias hematológicas e 

ICS 

Comparação de 

características 

clínicas/epidemiológicas 

Maior incidência de bactérias gram negativas 

. Heterogenicidade  dos pacientes oncológicos 

não permitiu determinação de fatores de risco 

Carvalho-Dias, 

2008
27 

Descritivo, retrospectivo 25 TCTH com aspergilose 

provável e comprovada 

Incidência e fatores de 

risco 

Mortalidade de 83% 

 

Nucci M  

2004
35 

 

Retrospectivo 

multicêntrico 

 

61 

 

TCTH 

com fusariose 

 

Fatores de risco e 

incidência de fusariose 

 

Sobrevivência - 13%. Persistência de neutropenia como fator de risco 
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III. Justificativa do Estudo 

São poucos os estudos no Brasil sobre o perfil clínico e etiológico dos pacientes 

submetidos a TCTH. Grande parte das condutas tem como base investigações 

realizadas em outros países, muitas vezes com diferentes perfis epidemiológicos de 

infecção comunitária e hospitalar.  

Devido ao potencial de morbidade e mortalidade de infecções comunitárias e 

hospitalares nestes pacientes, a identificação precisa e oportuna de intercorrências 

durante todas as fases do transplante de medula óssea pode prevenir agravamento do 

quadro, complicações e morte.    

 

IV. Objetivos  

1. Avaliar o perfil epidemiológico dos pacientes submetidos a transplante de 

medula óssea (autólogo e alogênico), durante o período da neutropenia, 

internados no serviço de Hematologia do Hospital das Clínicas-FMUSP. 

 

2. Analisar clínica e evolutivamente as infecções relacionadas à assistência à 

saúde nesta população de pacientes.    

 

3. Estudar possíveis fatores relacionados com o prognóstico dos casos, 

considerando-se o tempo de internação e óbito. 

 

V. Métodos 

 

1. Tipos de estudo e Critérios de inclusão 

Foi realizado um estudo clinico epidemiológico, retrospectivo do tipo coorte não 

concorrente, de pacientes neutropênicos, acompanhados na unidade de 

Transplante de Medula Óssea, notificados pela Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar (CCIH) do Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo, de 2001-

2009. 

Os critérios de inclusão dos pacientes no estudo foram internação na enfermaria 

de TMO do Instituto Central -HC da FMUSP durante o período do estudo, 

contagem de neutrófilos abaixo de 500/mm3 associado a algum sinal de infecção, 
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como febre, alterações hemodinâmicas sem outro motivo aparente e/ou presença 

de foco de infecção definido. 

 

2. Desfechos 

Os desfechos do estudo foram relacionados às intercorrências, evolução e prognóstico 

dos casos. Foram eles:   

 Infecções relacionadas à assistência à saúde durante o período de 

neutropenia. 

 Evolução clínica para alta ou óbito durante a internação.    

 

3. Definições:  

Febre: foi considerada febre, a temperatura axilar  37,8oC. 

Infecções relacionadas à assistência à saúde: foram definidas de acordo com o 

CDC (Anexo III). 

Componente neutropênico: O componente neutropênico foi definido em visitas 

diárias para busca ativa de pacientes com neutropenia para fins de vigilância 

epidemiológica, realizadas pela enfermeira da CCIH responsável pelas Unidades de 

Hematologia e Transplante de medula óssea deste hospital. Quando os pacientes são 

identificados com grau de neutropenia abaixo de 500 neutrófilos/mm³, é aberta uma 

ficha de notificação específica (em anexo IV), que passa a ser atualizada diariamente, 

conforme a evolução do paciente, presença de febre, diagnósticos infecciosos, 

culturas positivas, dispositivos invasivos, entre outras variáveis, até que este tenha alta 

ou evolua para óbito.  

As taxas de infecção hospitalar foram obtidas por meio da razão entre os sítios de 

infecção e o número de pacientes neutropênicos/dia na unidade (infecções por 

pacientes/dia).  

 

1. Variáveis de estudo: 

As variáveis de interesse para a avaliação dos pacientes foram: doença hematológica 

de base, tipo de transplante (se alogênico ou autólogo), presença de cateter e seus 

subtipos (cateter de longa, curta permanência e periférico), presença de mucosite e 
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GVHD agudo, tempos (em dias) de internação, de neutropenia e de febre, 

diagnósticos infecciosos especificados quanto ao sítio, etiologia e se hospitalares ou 

comunitários.  

Os diagnósticos etiológicos foram obtidos por meio de pesquisa direta, cultura, exame 

anatomopatológico e sorológico de materiais biológicos, conforme o sítio de infecção. 

Também foram incluídos na análise, o desfecho (alta ou óbito) e a conclusão quanto 

ao tipo de diagnóstico (infecção clínica, microbiologicamente documentada, febre de 

origem indeterminada ou febre de origem não infecciosa).   

As variáveis acima descritas foram estudadas entre os 429 pacientes e entre os 476 

episódios de neutropenia (tendo ocorrido mais de um em 40 pacientes), notificados 

pelo sistema de vigilância no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2009. O total 

de episódios de neutropenia foi estudado segundo as variáveis demográficas e 

clínicas descritas acima e as taxas de letalidade, isto é número de mortes por 100 

pacientes. 

 

2. Análise Estatística: 

Os dados da pesquisa foram digitados em banco utilizando-se o software Epi-

info 6.04. As análises estatísticas foram feitas com o pacote estatístico Epiinfo 3.5.1. 

Os desfechos avaliados foram os relacionados às infecções relacionadas à assistência 

à saúde particularmente infecção de corrente sanguínea e aqueles relacionados ao 

prognóstico dos pacientes. 

As variáveis contínuas foram expressas em média, mediana e desvio-padrão, 

mediana e intervalo. O Teste de Qui-quadrado com correção de Yates foi utilizado 

para comparar as proporções obtidas e os testes Exato de Fisher e de Kruskal-Wallis 

foram usados quando apropriado. O teste Qui-quadrado para tendência foi usado para 

avaliar as infecções de corrente sanguíneas e os seus principais agentes etiológicos 

identificados durante o período do estudo. Valor de p<0.05 foi considerado 

estatisticamente significativo.   

Após análise univariada, foi ajustado modelo de regressão logístico múltiplo 

tendo-se como variável dependente a evolução (óbito = 1 e alta = 0) e como variáveis 

independentes as que obtiveram valor p menor que 0,25 nos testes do qui-quadrado 

dos modelos univariados. No modelo múltiplo final, foram consideradas apenas as 

variáveis que obtiveram valor p ≤ 0,05. 
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 Para a análise de sobrevida dos pacientes, foi criada a variável dependente, 

tempo de sobrevida, a partir da data de internação até o óbito para os pacientes que 

faleceram e, da data de internação até a alta para os pacientes que sobreviveram, 

selecionando-se o episódio neutropênico da primeira ou única internação (n = 429). 

Para a análise univariada da sobrevivência foi utilizado o método de estimação de 

Kaplan Meier, analisando-se as variáveis independentes de interesse, descritas acima, 

e considerando-se o nível de significância de 95% (p<0,05). 

VI. Resultados 

Foram notificados 476 episódios de neutropenia entre 429 pacientes internados na 

enfermaria de transplante de medula óssea do do Hospital de Clínicas da 

Universidade de São Paulo, de 2001-2009. 

 Ao todo foram 6.816 pacientes neutropênicos/dia, sendo a média de dias de 

neutropenia de 28,63 (Tabela1).  

A maioria dos casos foi do sexo masculino 250 (58,3%) e a idade média foi de 30,5 

anos, mínima de 1 e máxima de 70 anos (Tabela 1). 

A doença de base mais comum que levou o paciente ao transplante foi a anemia 

aplásica 76 (17,7%), seguida das leucemias agudas, mielóide 68 (15,85%) e linfóide 

65 (15,5%). Os linfomas ocuparam o terceiro lugar, sendo mais comum o linfoma não 

Hogdkin (LNH) 60 (13,9%) seguido pelo linfoma de Hodgkin (LH) 21 (4,8%). A 

leucemia mielóide crônica contribuiu com 38 (8,85%) dos casos. O mieloma múltiplo 

foi o principal diagnóstico entre os pacientes submetidos a transplante autólogo e 

representou 6,3% das doenças de base no geral, visto que a grande maioria foi 

submetida ao transplante alogênico 320 (74,6%). Outras doenças de base foram 

encontradas, tais como as neoplasias primárias de outros sítios, como a de ovário e de 

testículo, somando 7,7% delas. 

Dos 429 pacientes analisados 147 (34,3%) apresentaram algum grau de mucosite e 

103 (24%) apresentaram GVHD agudo. Estes dois grupos apresentaram maior risco 

de infecção hospitalar em análise univariada (Tabela 3), tendência não confirmada em 

análise multivariada (Tabela 4). 

Vale lembrar que o predomínio de transplantes alogênicos registrado no serviço pode 

ser explicado pelo fato de que a maioria dos transplantes autólogos é realizada em 
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outro serviço (Instituto do Coração- INCOR). Também pode ser devido a existência de 

poucos centros habilitados para a realização de transplante alogênico no estado de 

São Paulo e no Brasil. O HC/FMUSP é um importante centro de referência de 

transplantes alogênicos recebendo encaminhamentos de várias parte do país.  

Como previsto, a quase totalidade dos pacientes internados na unidade 397 (92,5%) 

utilizou cateter de longa duração, condição indispensável no momento do transplante 

de medula óssea. O principal cateter, implantado em 283 (65,9%) dos pacientes, foi o 

tunelizado de Hickman, seguido pelo Permicath (12,5%). O portocath foi utilizado em 

28 (6,2%) e apenas um paciente usou a PICC (cateter central instalado 

perifericamente). Ainda foram observados 32 (7,4%) pacientes com cateteres de curta 

permanência, provavelmente não internados no momento do transplante (Tabela 1). 

Os pacientes permaneceram febris em média por 4,62 dias, e a variável contínua 

correspondente a dias de febre teve significância estatística como fator de risco para 

óbito em análise univariada, usando o teste de Kruskal-Wallis (p = 0,00095).  

O tempo de neutropenia variou de 1 a 94 com média de 14,34 dias. Todos os 

pacientes apresentaram neutropenia em algum momento por este ser o principal 

critério de inclusão dos pacientes no sistema de vigilância. Uma vez aberta a ficha de 

notificação, os pacientes só pararam de ser seguidos quando deixavam o hospital ou 

evoluíam para óbito, portanto o tempo de internação teve maior duração, variando de 

1 a 232 dias, com média de 26,23 dias.  

De todas as 429 conclusões diagnósticas 132 (30,8%) foram atribuídas à febre de 

origem indeterminada (FOI), e 147 (33,2%) casos apresentaram pelo menos um 

diagnóstico microbiologicamente documentado em sua internação.  

Dentre todos os sítios de infecção durante o episódio de neutropenia, o mais freqüente 

foi a infecção de corrente sanguínea, com 80 casos (18,6%).  

Como já mencionado, 40 dos 429 pacientes apresentaram mais de uma internação, 

somando 476 episódios de neutropenia. Durante cada internação, desde o início da 

neutropenia até a alta ou o óbito, os transplantados apresentaram mais de um quadro 

infeccioso. A Figura 1 mostra as diferentes conclusões diagnósticas obtidas no 

primeiro evento notificado após o início da neutropenia, ou seja, o quadro infeccioso 

que motivou a internação, ou a abertura da ficha de vigilância. 
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A febre de origem indeterminada representou a maior parte dos eventos, com 211 

episódios (44,35%). A segunda causa mais comum com 85 casos (17,85%) foi a 

infecção de corrente sanguínea, seguida pela pneumonia com 55 episódios relatados 

como primeira infecção (11,6%). A diarréia infecciosa e a tiflite, contribuíram com 31 

(6,5%) e 9 (1,9%) de casos respectivamente. Ocorreram 13 casos de infecção do trato 

urinário (9%) e entre as 24 “outras infecções” (5%) estavam incluídas celulite, 

abscesso perianal, sinusopatias, febre de origem não infecciosa, tuberculose, entre 

outras. (Tabela 1) 

O diagnóstico de aspergilose invasiva (Tabela 1) foi suspeitado em 47 (11%) dos 429 

pacientes, e foram classificadas como possíveis em 30 casos (6,9%), prováveis em 11 

casos (2,5%) e comprovadas em apenas 6 casos (1,3%). A presença do diagnóstico 

possível, provável ou confirmado, influenciou significantemente o risco de óbito em 

análise uni e multivariada (Tabelas 6 e 7) 

A Tabela 2 apresenta a identificação etiológica das infecções de corrente sanguínea 

dentre todos os 476 episódios de neutropenia, em sua maioria de origem hospitalar 68 

(79%). As bactérias gram-negativas foram responsáveis por 45 (52,3%) delas, 36 

(41,9%) infecções foram devidas a bactérias gram-positivas e 5 (5,81%) por fungos. O 

agente etiológico mais freqüente foi a Pseudomonas aeruginosa com 19 casos 

(22,1%), seguida pelo Enterococcus faecium e Estafilococo coagulase negativo, 

ambos com 17 casos, representando 19,76% das infecções, cada um. O Acinetobacter 

sp contribuiu com 13 casos. Entre as poucas infecções de corrente sanguínea de 

etiologia fúngica, as espécies de cândida não albicans tiveram maior incidência com 4 

casos. (Tabela 2) 

Ao se analisar os fatores de risco para o evento infecção hospitalar entre os pacientes, 

tanto a análise univariada como a multivariada indicaram o número de dias de 

neutropenia e de febre, (ambos com p<0,00001) e ser submetido a transplante 

alogênico (p=0,0001) como fatores de maior risco de adquirir infecção hospitalar. A 

idade perdeu sua significância no ajuste final do modelo (Tabelas 3 e 4), assim como a 

presença de GVHD e mucosite, como já mencionado. 

O grupo de pacientes submetidos a transplante alogênico teve idade significantemente 

menor do que os transplantados autólogos. A análise multivariada mostrou que esse 

grupo (alogênico) teve maior tempo de internação, febre e neutropenia, em relação ao 

transplantados com medula autóloga. (Tabela 5) 
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As variáveis, idade, leucemias agudas, transplante alogênico, dias de febre e de 

internação, as infecções microbiologicamente documentadas, as de corrente 

sanguínea e as de origem hospitalar apresentaram associação positiva significativa 

com a ocorrência do óbito, na análise univariada (Tabela 6).  Porém, no modelo 

multivariado, as variáveis que se mantém independentemente associadas com o óbito 

foram, a idade, as leucemias agudas como doença de base, o tipo de transplante 

alogênico, a infecção microbiologicamente documentada, infecção associada à 

assistência a saúde e o diagnóstico de AI (incluídos possíveis, prováveis e 

confirmados). (Tabela 7).   

A ICS, como já mencionado, mostrou-se fator de risco para óbito em análise 

univariada, porém quando se analisam os diferentes agentes etiológicos, observa-se 

que o risco só permanece nas infecções por Gram-negativos (OR= 2,54 IC 95% 1,33-

4,85 p=0,005). As infecções por Gram-positivos, apesar de quase em mesmo número, 

não influenciaram o risco de morrer (OR= 1,61 IC 95%:0,76-3,36 p=0,26).  

Na análise de sobrevivência pelo método Kaplan Meier, a ICS diminui 

significativamente a sobrevida dos pacientes durante a internação (p = 0,01) (Figura 

2).  
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Tabela 1. Descrição clínica e evolução dos 429 pacientes do componente 

neutropênico acompanhados na Unidade de Transplante de Medula Óssea, Hospital 

de Clínicas de São Paulo, 2001-2009 

Variável Freq. % 

Total  pacientes 429 100 

Sexo   

Masc. 250 58,3 

Fem. 179 41,7 

Idade (anos)   

Min. 1  

Max. 70  

Média 30,52  

Doença de Base   

Leucemias Agudas: 132 30,8 

LMA 68 16,1 

LLA 65 15,4 

Anemia Aplásica 76 17,7 

Linfoma Não Hodgkin 60 13,9 

Linfoma Hodgkin 21 4,8 

LMC 38 8,85 

Mieloma Múltiplo 27 6,2 

Tipo de Transplante   

Alogênico 

Aparentado e não aparentado 

 

320 

 

74,6 
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Autólogo 109 25,4 

GVHD 103 24 

Mucosite 147 34,3 

Cateter Longa Duração 397 92,5 

Dias de febre   

Min. 0  

Max. 42  

Média 4,6  

Dias de neutropenia   

Min. 1  

Max. 94  

Média 14,34  

Dias de internação   

Min. 1  

Max. 232  

Média 14,34  

Febre origem indeterminada 132 30,8 

Infecção hospitalar 277 64,6 

Infecção microbiol. document. 147 34,4 

Infecção corrente sanguínea 80 18,6 

Aspergilose Invasiva 

Possível 

Provável 

Confirmada 

47 

30 

11 

6 

10,9 

7 

2,6 

1,4 

Óbito 150 36 
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Figura 1.  Primeiro evento infeccioso ocorrido durante a internação de 429 pacientes 

na Unidade de Transplante de Medula Óssea transplantados de medula óssea, HC-

FMUSP de 2001-2009. 
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Tabela 2. Etiologia das infecções de corrente sanguínea de episódios de neutropenia 

(n = 476) em 429 pacientes acompanhados na Unidade de Transplante de Medula 

Óssea, HC/FMUSP, 2001-2009. 

 

Etiologia Freq. % 

Gram negativos 45 52,32 

Pseudomonas aeruginosa 19 22,08 

Acinetobacter sp. 13 15,11 

Outros* 13 15,11 

Gram positivos 36 41,86 

Enterococcus faecium 17 19,76 

Stafilococcus coagulase neg  17 19,76 

Stafilococcus aureus  2 2,32 

Fungos 5 5,81 

Candida sp** 4 4,65 

Aspergillus fumigatus 1 1,16 

Total 86 100 

* Outros= Burkholderia cepacia, Aeromonas sp. Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Stenotrophomonas maltophilia,   

** Candida krusei, C parapsilosis, C tropicalis 
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Tabela 3. Resultados do modelo logístico univariado sobre a associação de variáveis 

independentes e infecção hospitalar em pacientes transplantados de medula óssea 

com componente neutropênico na primeira internação, acompanhados na Unidade de 

Transplante de Medula Óssea HC/FMUSP, 2001-2009. (n=429) 

Variáveis Sem IH Com IH ORbruto: IC(95%) p* 

Idade (anos) 

  Media 

     Mediana 

 

32,8 

32 

 

29,6 

28 

  

0,057 

Sexo (%) 

Masc. 

Fem. 

 

86 (34,4) 

66 (33,2) 

 

164 (65,6) 

133 (66,8) 

 

1,33 (0,74-1,66) 

1 

 

0,67 

Leucemias Agudas 39 (29,5) 93 (70,5) 1,46 (0,94-2,29) 0,11 

AAS 21 (28) 54 (72) 0,79 (0,45-1,36 0,50 

Tipo Transplante 

Alogênico 

Autólogo 

 

96 (30) 

56 (51,4) 

 

224 (70) 

53 (48,6) 

 

2,45 (1,57-3,85) 

1 

 

<0,00001 

Dias de febre 

Média 

Mediana 

 

1,6 

0 

 

6,2 

4 

 <0,00001 

Dias de neutropenia 

Média 

Mediana 

 

9,14  

7,0 

 

17,29 

15 

 <0,00001 

Mucosite 37 110 2,04 (1,31-3,18) 0,001 

GVHD** 24 79 2,12 (1,28-3,53) 0,004 
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* p valor Teste qui-quadrado para proporções e Kruskal-Wallis para variáveis continuas  

** GVHD: doença enxerto versus hospedeiro 

      

Tabela 4. Resultados do modelo logístico múltiplo sobre a associação de variáveis 

independentes e infecção hospitalar de pacientes transplantados de medula óssea na 

primeira internação (n = 429), acompanhados na Unidade de Transplante de Medula 

Óssea, HC/FMUSP, 2001-2009 

 

 

  

*p valor Teste qui-quadrado para proporções e Kruskal-Wallis para variáveis continuas  

 

 

 

 

 

 

Variáveis ORbruto 

IC (95%) 

p* 

Idade (anos) 1,01(0,99-1,02) 0,17 

Tipo Transplante 

Alogênico 

Autólogo 

 

1,59 (0,95-2,65) 

1 

 

0,07 

Dias de febre 1,20(1,12-1,30) <0,00001 

Dias de neutropenia 1,07(1,04-1,10) <0,00001 
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Tabela 5: Resultados do modelo logístico univariado e multivariado sobre a 

associação de variáveis e transplante alogênico e autólogo de pacientes 

transplantados de medula óssea com componente neutropênico na primeira 

internação (n=429), HC/FMUSP, 2001-2009 

Variáveis Transplante 

Alogênico 

Transplante 

Autólogo 

ORbruto 

IC (95%) 

P* 

Univarida 

P* 

Multivariada 

Sexo 

Masc. 

Fem. 

   

193 

1 

 

57 

1 

 

1,38 

(0,89-2,14) 

 

0,17 

 

 

 Idade (anos) 

Média 

Mediana 

 

27,8 

28 

 

39,4 

40 

 

 

 

 

    <0,00001 

 

<0,00001 

Dias de febre 

 Média 

 Mediana 

 

4,9 

2,0 

 

3,6 

1,0 

  

0,08 

 

 

0,04 

Dias de neutropenia 

Média 

Mediana 

 

15,9 

14 

 

9,9 

7 

  

<0,00001 

 

0,04 

Dias de internação 

Média 

Mediana 

 

28,2 

26 

 

18,1 

14 

  

<0,00001 

 

0,01 

Infecção microbiol. 

document 

116 31 1,43(0,89-2,94) 0,17  

ICS 64 16 1,45(0,79-2,63) 0,27  

ICS Gram negativo 33 10 1,13(0,54-2,38) 0,87  
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ICS Gram positivo 27 5 1,91(0,71-5,1) 0,26  

Infecção hospitalar 224 53 2,46(1,57-3,84) <0,00001 0,1 
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Tabela 6. Resultados do modelo logístico univariado sobre a associação de variáveis 

e óbitos de pacientes transplantados de medula óssea com componente neutropênico 

na primeira internação (n = 429), HC/FMUSP, 2001-2009.  

Variáveis Não Óbitos Óbitos ORbruto 

IC (95%) 

p* 

Sexo 

Masc. 

Fem. 

 

162 

124 

 

88 

55 

 

1,22(0,81-1,85) 

1 

  

0,38 

Idade (anos) 

Média 

Mediana 

 

27,7 

29 

 

32,8 

31,5 

 

 

 

  

0,095 

Leucemias Agudas 60 72 2,14(1,39-3,29)  0,0005 

Anemia Aplásica 53 22 0,79(0,45-1,36)  0,45 

Tipo Transplante 

Alogênico 

Autólogo 

 

197 

89 

 

123 

20 

 

2,77(1,64-4,82) 

1 

  

0,0001 

Dias de febre 

 Média 

 Mediana 

 

4 

2 

 

5,84 

3 

   

0,00095 

Dias de neutropenia 

Média 

Mediana 

 

13 

10 

 

15,3 

13 

   

0,24 

Dias de internação 

Média 

 

24,4 

 

28 

   

0,016 
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 * p valor Teste qui-quadrado para proporções e Kruskal-Wallis para variáveis continuas      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediana 22 26 

Infecção microbiol. document 76 71 2,71(1,78-4,14)  <0,00001 

Infecção corrente sanguínea 39 41 2,53(1,554-4,18)  0,0002 

ICS Gram negativo 20 23 2,54(1,33-4,85)  0,0005 

ICS Gram positivo 18 14 1,61(0,76-3,36)  0,26 

Infecção hospitalar 168 109 2,24(1,43-3,56)  0,00053 

Aspergilose Invasiva 21 26 2,8(1,51-5,18)  0,001 
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Tabela 7. Resultados do modelo logístico multivariado sobre a associação de variáveis 

independentes e óbitos de pacientes transplantados de medula óssea na primeira 

internação (n = 429), acompanhados na Unidade de Transplante de Medula Óssea, 

HC/FMUSP, 2001-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis ORbruto 

IC (95%) 

p* 

Idade (anos) 1,03(1,01-1,04) 0,0003 

Leucemias Agudas 2,51(1,48-4,27) 0,0006 

Tipo Transplante 

Alogênico 

Autólogo 

 

2,82(1,44-5,53) 

1 

 

0,0025 

Infecção microbiol. document 2,96(1,80-4,85) <0,00001 

Aspergilose Invasiva 2,07(1,04-4,01) 0,037 

Infecção hospitalar 1,23(0,72-2,17) 0,409 
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Figura 2. Probabilidade de sobrevivência estimada pelo método Kaplan Meier dos 

pacientes transplantados de medula óssea com infecção de corrente sanguínea (ICS) 

e dias após a primeira internação, Unidade de Transplante de Medula Óssea, 

HC/FMUSP, 2001-2009. 

 

  

 

P: 0,01 – teste de Long-Hank 
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VII. Discussão 

Doenças infecciosas são uma freqüente causa de complicação do transplante de 

medula óssea, resultando em internação mais prolongada, maior sofrimento e risco de 

morte aos pacientes12. O melhor entendimento dos eventos infecciosos relacionados 

com essa prática tem o objetivo de preveni-los e tratá-los precocemente. A profilaxia 

de infecções em pacientes submetidos a TCTH é ampla e começa na tentativa de 

diminuir o tempo de neutropenia, administrar tratamentos preemptivos e profiláticos de 

doenças oportunistas, englobando também o  controle de infecção hospitalar. 

A presença de IRAS nos pacientes deste estudo associou-se significativamente ao 

maior período de internação, de neutropenia e de febre (p<0,00001 para as 3 

variáveis), como também  influenciou o risco de óbito (OR: 2,24 IC:1,43-3,56 , 

p:0,00053).  Carsile et al30, Engels et al31 e Engelhart32 também notificaram a duração 

da neutropenia como fator de risco intrínseco relevante na incidência de infecção 

hospitalar. 

Dentre todas as 476 internações avaliadas 292 (61,9%) apresentaram infecção 

relacionada ao serviço de saúde (IRAS), com densidade de incidência de 42,8 por 

1000 pacientes neutropênicos/dia. Detenkoffer et al. em 200315, obtiveram densidade 

de incidência de 35,5 em estudo conduzido na Alemanha, e Carlisle et al.30 

encontraram resultado mais próximo ao do presente estudo, com 46,3 IRAS por 1000 

neutropênicos/dia. 

Dentre todas as infecções hospitalares, 224 (76,7%) pacientes foram submetidos à 

transplante do tipo alogênico  e apenas 53 (18,1%) foram submetidos a transplante 

autólogo (OR: 2,45 IC:1,57-3,85 p <0,00001). Essa diferença também foi avaliada em 

relação à bacteremia de origem hospitalar em estudo multicêntrico33 quando 

registraram densidade de incidência de 18,9 versus 12,4 por 1000 pacientes  

neutropênicos/dia em transplantados alogênicos e autólogos respectivamente. 

Segundo Engels et.al 31 o risco de IRAS é maior em transplantes alogênicos em 

relação a autólogos (55% vs. 30% p:0,01), e de acordo com os autores, este maior 

risco se dá em função dos transplantados alogênicos apresentarem neutropenia mais 

grave e prolongada, estarem sob maior risco de mucosite e serem submetidos à 

terapia imunossupressora mais agressiva. Apesar do presente estudo não ter 

mostrado o transplante alogênico como condição de risco nem para ICS no geral, e 

nem para ICS por bactérias gram- negativas, observou-se influência significativa na 

duração da internação da neutropenia e no risco de óbito.  
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 A média geral de idade obtida de 30,5 anos foi relativamente menor à demais séries 

publicadas.26,34 Além de terem sido realizados transplantes em pacientes pediátricos, o 

centro do HC/USP teve maior proporção de transplantes alogênicos (75%), nos quais, 

em geral, a média de idade dos pacientes é menor do que a dos submetidos a 

transplante autólogo, como demonstrado por Nucci et al.35 Isso também foi observado 

entre os pacientes deste estudo, que apresentaram idade média significantemente 

inferior entre o grupo de alogênicos em relação ao grupo de autólogos (27,8 vs 39,4 

anos p<0,0001).  

A grande maioria dos pacientes acompanhados na Unidade de Transplante de Medula 

Óssea, HC/FMUSP (94,1%) utilizava cateter de longa permanência, sendo que dentre 

estes, o tunelizado de Hickman foi o mais freqüente, usado por 370 pacientes (77,7%). 

Os catetes tunelizados são muito utilizados por pacientes transplantados de medula 

óssea sendo menos associados à infecção de corrente sanguínea do que o cateter 

venoso central (CVC) de curta permanência36. Porém alguns estudos demonstraram 

maior ocorrência de ICS neste tipo de cateter tunelizado em relação aos totalmente 

implantados20. Toscano et al. (2009), realizaram estudo prospectivo com pacientes 

transplantados de medula óssea em uso de cateter de Hickman e encontraram fatores 

de risco específicos para ICS, como prática de banho de banheira e de auto-infusão 

de medicação23.  

Os cuidados relacionados à vigilância, manipulação dos cateteres e orientação 

adequada na alta hospitalar são de extrema importância neste grupo de pacientes, 

que usualmente passa um longo período com dispositivos intravenosos. Também 

estão mais sujeitos a bacteremias por bactérias gram positivas colonizantes de pele e 

gram- negativas presentes na água do banho23. No HC-FMUSP as vias dos cateteres 

são protegidas com material plástico antes do banho para evitar o contato com água 

que é considerada uma fonte importante de infecção por gram-negativos. O curativo 

no sitio de inserção do cateter é realizado com clorexidina alcoólica 1% e 

recomendada a realização de desinfecção com álcool das conexões do cateter sempre 

que as mesmas forem manipuladas.   

Como principais doenças de base entre os pacientes estudados em todas as 

internações, encontraram-se a anemia aplásica com 85 casos (17,8%), seguida pela 

leucemia mieloide aguda com 80 casos (16,8%) e leucemia linfóide aguda, com 71 

casos (14,1%). Grande parte dos estudos relata as leucemias agudas e crônicas como 

as principais doenças de base entre os pacientes submetidos ao transplante 

alogênico37. O Center for International Bone Marrow Transplantation Research 
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(CIBMTR), (2007) aponta a LMA como a mais freqüente doença associada aos 

transplantes alogênicos. Já entre os transplantes autólogos são mais prevalentes o 

mieloma múltiplo e os linfomas31. As doenças de base não neoplásicas, como a 

anemia aplásica e a mielodisplasia têm incidências variáveis nos diferentes centros de 

assistência. E grande série de casos (4.717 TCTH) acompanhada na Suíça, em 2010, 

apenas 3,2 % dos pacientes apresentavam doenças de base não malignas, sendo 

92,1% destes pacientes submetidos a transplante alogênico37. O serviço de TMO do 

HC/FMUSP é referência de uma grande demanda de transplantes alogênicos do 

estado de São Paulo, sendo que a grande maioria dos transplantes autólogos é 

realizada em outro instituto (INCOR). Provavelmente por essa razão, reporta-se nesta 

série de casos menor prevalência de linfomas e mielomas múltiplos (19% e 6%, 

respectivamente), com conseqüente aumento do percentual de doenças autoimunes, 

as quais são tratadas quase que exclusivamente com transplante do tipo alogênico.  

As leucemias agudas (mielóide e linfóide) representam uma das principais indicações 

para o TCTH e foram juntas, a principal doença de base entre os pacientes deste 

estudo. Resultados em relação ao TCTH variam de acordo com o subtipo da leucemia, 

estágio da doença, idade (acima de 35 anos) e comorbidades do paciente, e ainda 

grau de compatibilidade HLA2,38. Estudo multicêntrico publicado em 201038 , avaliou 

sobrevida de transplante alogênico em pacientes com leucemia mielóide aguda, 

estratificando cada um dos fatores de risco citados, e obteve sobrevivência em 5 anos 

de 50% (38-61%) entre pacientes sem nenhum dos fatores de risco, e apenas 26% 

(20-31%) em 5 anos entre os que apresentaram um dos fatores. Neste estudo, causas 

de morte foram atribuídas à recidiva da doença em 30%, toxicidade das medicações 

mieloablativas em 22%, infecção em 15% e GVHD em 11%. 

Mucosite e GVHD se relacionaram com maior risco de infecção hospitalar em nossa 

série na análise univariada, assim como em estudo prospectivo realizado nos Estados 

Unidos em 201039 

Em estudos com seguimento mais longo do paciente transplantado, GVHD é 

relacionado à maior risco de óbito e infecção fúngica40, porém nosso seguimento 

ocorreu principalmente durante a internação no momento do transplante, e portanto 

nossos casos de GVHD foram agudos, o que pode explicar por que não se relacionou 

com maior risco de óbito e de infecção fúngica .  

O transplante em estágios avançados das leucemias agudas está usualmente 

relacionado ao pior prognóstico24, porém o momento exato para o procedimento ainda 

não está estabelecido2.  Neste estudo, como esperado e documentado na literatura, 
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pacientes que apresentaram uma das leucemias agudas como doença de base, 

tiveram maior risco de óbito (OR= 2,51 IC (95%): 1,48-4,27 p = 0,0006). 

Foram descritas como conclusões diagnósticas 211 casos de febre de origem 

indeterminada (44,3% de todas as internações, densidade de incidência 30,9 casos 

por 1000 pacientes neutropenicos/dia). Achados semelhantes foram observados por 

Garnica et al. (2009)28, e de Oliveira et al 25, que encontraram 44% e 49% de FOI 

respectivamente.  Em 2002, Engelhart et al. incluíram pela primeira vez a FOI na 

vigilância de infecção hospitalar de pacientes neutropênicos, apos encontrarem em 

seu estudo32 a FOI como principal diagnóstico com densidade de incidência de 18,5 

por 1000 neutropenicos/dia. Esta grande parcela de febre de origem indeterminada 

como conclusão diagnóstica é esperada, pois na maioria dos casos a etiologia 

infecciosa não é estabelecida. Em função da gravidade e alta mortalidade do evento 

infeccioso neste grupo de pacientes, a terapia empírica imediata é mandatória, e a 

neutropenia grave está associada a uma pobre resposta inflamatória, o que dificulta a 

localização do foco infeccioso.    

Depois da febre de origem indeterminada, a infecção de corrente sanguínea 

(ICS) foi o diagnóstico mais freqüente (18%) entre as internações documentadas neste 

estudo. A taxa de incidência foi de 12 a cada 1000 pacientes neutropenicos/dia 

assemelhou-se às encontradas por Dettenkofer et al (2009)24 e Carlisle et al. (1993)30, 

que obtiveram taxa de ICS de 13,8 e 12,9 por neutropênico/dia, respectivamente.  

Sabe-se que nos anos 70, 70% das ICS em pacientes neutropênicos febris 

eram causadas por bactérias gram-negativas com alta letalidade, a qual se 

aproximava de 40%37WWW. Nos anos 80, ocorreu um aumento no numero de infecções 

por microrganismos gram-positivos41 explicado principalmente pelo início do uso de 

antibióticoprofilaxia segundo revisão realizada por Ramphal em 200443. Nusair et 

al.(2008)44 observaram esse predomínio, com 58% das ICS causadas por bactérias 

gram-positivas, sendo a maioria destas por SCN (37%), assim como Del Favero45 em 

2001 e Cordonnier40 em 2005.  

Porém nos últimos anos, tem sido observado o retorno do predomínio das 

bactérias gram-negativas nas ICS de pacientes neutropênicos, tendência bem 

apresentada em 2010 por Gudiol et al. Estes autores compararam dois períodos de 

estudo (1991-1996 e 2006-2010), e encontraram maior incidência de bactérias gram 

positivas na década de 1990 (64%) em relação à de 2000 (41%), (p<0,001). Em 

período mais recente, não só foi observada maior incidência de ICS por bactérias 

gram negativas (49%, p<0,001), como com maior resistência bacteriana.46 
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Kara et al. em 2010 também obtiveram predomínio de bactérias gram-

negativas (59,49%), entre elas a E.coli e K.pneumoniae produtoras de ESBL, como 

maior causa de ICS em pacientes com neoplasias hematológicas47.  

  No presente estudo, as bactérias gram-negativas foram responsáveis por 

pouco mais da metade dos casos (52,3%), sendo a P. aeruginosa o principal agente 

etiológico isolado, com 19 casos (22%), seguido por SCN e E. faecium (ambos com 

19,7%).  Em estudo europeu48 de revisão realizado em 2000, a P. aeruginosa teve 

aumento de incidência em pacientes neutropênicos com câncer (5-12%). Já no Brasil, 

estudo multicêntrico com 411 pacientes25 apresentou SCN como principal agente 

isolado (42,3%), seguido pelo S. aureus e P. aeruginosa (ambos com 11%).  Em outra 

série brasileira de 399 episódios de ICS consecutivos em 344 pacientes neutropênicos 

com câncer 51,9% das ICS foram causadas por bactérias gram-negativas29. Embora 

ainda pouco esclarecida, essa tendência de mudança de perfil epidemiológico é 

recente, sendo a crescente resistência bacteriana, principalmente entre bacilos gram- 

negativos, o principal fator apontado31.  

A ICS diminui significantemente a sobrevida durante a internação (p=:0,01) e em 

análise univariada aumentou risco de óbito. Porém, não fez parte dos fatores de risco 

para óbito em análise multivarida. Esta série apontou como fatores relacionados com a 

morte, a idade avançada (p = 0,0003), transplante alogênico (p = 0,0025), ter como 

doença de base leucemia aguda mieloide ou linfóide (p = 0,0006), e a presença de 

infecção microbiologicamente documentada (p<0,00001). Estudo brasileiro em 

pacientes submetidos à TCTH, também observou risco de morte relacionado à ICS 

apenas em análise univariada, além de associação do óbito com a infecção 

microbiologicamente documentada como fator de risco em analise múltipla, como 

observado no presente estudo25 . 

  O fato do paciente com infecção microbiologicamente documentada ter apresentado 

maior risco de óbito pode estar relacionada com a baixa sensibilidade das culturas 

bacterianas, que quando positivas associam-se a um quadro mais grave, atraso ou 

erro na terapia empírica.  

Nos últimos dez anos, o diagnóstico molecular de infecções bacterianas e fúngicas em 

pacientes neutropênicos febris têm sido propostos com o objetivo aumentar a 

sensibilidade e realizar diagnósticos etiológicos mais precoces, atenuando assim a 

gravidade dos quadros infecciosos e limitando as terapias profiláticas geralmente 

custosas e com efeitos colaterais49,50.  
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A pneumonia foi o terceiro diagnóstico mais comum, contribuindo com 11,5% das 

conclusões diagnósticas na primeira internação. Estudo multicêntrico europeu33 obteve 

dados semelhantes, com 8,8% dos casos de infecção por pneumonia e taxa de 

incidência maior em pacientes submetidos a transplante alogênico. Estudo prospectivo 

realizado em Israel51 avaliou a incidência de pneumonia bacteriana em três anos de 

segmento de 255 pacientes transplantados de medula óssea, e teve incidência de 

15% , sendo que 13 (5%) ocorreram nos primeiros 30 dias pós transplante, 

predominantemente por bacilos gram negativos. Já após 100 dias do transplante (29 

casos), a pneumonia pneumocócica teve maior importância, e sabe-se que a 

incidência da doença pneumocócica invasiva é maior nos pacientes submetidos à 

TCTH em relação à população geral, principalmente em fase tardia pós transplante e 

em pacientes com GVHD crônico52.  

As demais infecções, como diarréia (6,5%), ITU (2,5%), tiflite (1,9%) tiveram menor 

incidência neste estudo, assim como infecção de partes moles, otite, sinusite e 

tuberculose, com menos de 1 % cada uma. Esse dado foi compatível com a literatura 

revisada20,24, que mostrou com incidência de menos de 10% das infecções citadas em 

pacientes transplantados de medula óssea.  

A infecção fúngica invasive (IFI) continua sendo uma importante causa de 

morbimortalidade entre os pacientes submetidos ao transplante de medula óssea, 

apresentando uma alta incidência que varia de 10-15% na literatura53. A partir da 

década de 80, foram documentadas mudanças no perfil epidemiológico da IFI, quando 

as candidemias foram cedendo lugar às infecções invasivas por fungos filamentosos, 

principalmente o Aspergillus spp. Marr et al em 2002 avaliaram esta mudança em 

estudo de coorte de pacientes submetidos à TCTH, e a atribuem principalmente ao 

início da profilaxia primária com fluconazol 54. Além disso no mesmo estudo a 

neutropenia (principalmente <120 cel/mm3) foi o principal fator de risco para 

aspergilose invasiva precoce (até 40 dias do transplante). 

Em nosso estudo obtivemos 48 quadros de aspergilose invasiva em 47 pacientes, 30 

deles com aspergilose possível, 11 prováveis e 6 com a doença comprovada, com 

uma incidência de 11 por 100 pacientes.  

Dentre os 47 pacientes, apenas sete foram submetidos a transplante autólogo, 

resultado semelhante ao apresentado por Cordonnier et al (2006)55, que obtiveram 

incidência de aspergilose invasiva de 5-8% após transplante de doador HLA-idêntico, 

10-25% em transplantes de doador não-aparentado e apenas 0,5-2% após transplante 

autologo.  
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A presença da infecção invasiva por aspergilose (AI) aumentou significativamente o 

risco de óbito em análise uni e multivariada com letalidade de 55,3%, entre os 

pacientes diagnosticados, resultados semelhantes aos encontrados por outros 

autores, e o mesmo estudo55 citado obteve letalidade de 66% e sugeriu que mesmo 

com após o controle da infecção ou cura, o fato de ter tido suspeita ou diagnóstico de 

AI, constitui um fator de mau prognóstico, com aumento da mortalidade.  

As principais limitações deste estudo são relacionadas à utilização de dados 

secundários retrospectivos, coletados na rotina da vigilância da subcomissão de 

controle de infecção hospitalar, por meio de ficha de notificação, o que pode carecer 

de dados complementares sobre a sensibilidade bacteriana, maior detalhamento 

clínico sobre a evolução dos casos e as causas do óbito, informações que poderiam 

contribuir para melhor avaliação dos casos.  

Embora esta casuística seja constituída por amostra da totalidade dos pacientes 

transplantados células tronco e hematopoiéticas do HC/FMUSP que apresentaram 

quadro infeccioso, representam o conjunto dos casos do serviço. Trata-se de análise 

de maior número de pacientes de TCTH até o momento realizada no Brasil.  

VIII. Conclusões 

A febre de origem indeterminada foi o diagnóstico mais comum entre os 

transplantados de medula óssea que apresentavam neutropenia. 

A infecção de corrente sanguínea foi o segundo diagnóstico mais freqüente, e as 

bactérias gram-negativas responsáveis pela maioria dos casos, principalmente a P. 

aeruginosa.  

O tempo de internação e a neutropenia estão associados a maior risco de infecção 

relacionada a assistência de saúde. 

Os pacientes submetidos a transplante alogênico, com leucemia aguda como doença 

de base apresentam pior prognóstico no pós transplante. Ter diagnóstico de 

aspergilose invasiva ou infecção microbiologicamente documentada de qualquer sitio 

também aumentam o risco de morte nestes pacientes. 

 

Este estudo identifica fatores de risco para mau prognóstico em pacientes submetidos 

a transplante de medula óssea, entre eles, a maior idade, tipo de transplante 

(alogênico), presença de infecção microbiologicamente documentada, AI e leucemia 
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aguda. A condução de estudos prospectivos com maior número de pacientes poderá 

confirmar o papel destes preditores de risco de má evolução clinica e morte nesta 

população de pacientes 

Alem disso, neste estudo ficou evidente o maior risco de infecção hospitalar entre os 

pacientes submetidos a transplante alogênico, crescendo significantemente conforme 

o prolongamento da internação e da neutropenia. Portanto a atividade de controle e 

vigilância de infecção nestes pacientes devem ser intensificadas nas enfermarias e 

hospitais-dia, na tentativa de evitar agravos preveníveis, melhorar a qualidade de 

assistência e do cuidado e prolongar a sobrevida desta população. 
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Anexo I: Gráfico demonstrativo do tempo de reconstituição imune após a 

infusão da medula óssea. 5 

 

 

 

 

 

 

Anexo II: Demonstração esquemática das doenças infecciosas conforme o 

tempo após transplante de medula óssea5. 

 

 

Anexo III:  
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Definições dos principais sítios de infecção hospitalar 

Infecção de corrente sanguínea 

Para diagnóstico da infecção de corrente sanguínea confirmada 

laboratorialmente, o paciente deve preencher um dos seguintes critérios: 

1. Paciente de qualquer idade, com no mínimo uma hemocultura positiva 

coletada de sangue periférico, com patógeno não relacionado á infecção 

em ouro sítio. 

2. Paciente de qualquer idade com pelo menos um dos seguintes sinais e 

sintomas não relacionados à infecção em outro sítio: febre, tremores, 

hipotensão. 

E 

Duas ou mais hemoculturas (em diferentes punções e com intervalo 

máximo de 48h) com contaminante de pele comum (ex: estafilococo 

coagulase negativo, difteróides, etc) 

3. Paciente menor que 1 ano de idade, com os seguintes sintomas não 

relacionados com outro foco: febre, hipotermia, instabilidade hemodinâmica, 

apnéia, bradicardia, intolerância alimentar e hipoatividade. 

E   

Duas ou mais hemoculturas (em diferentes punções e com intervalo 

máximo de 48h) com contaminante comum de pele 

 

Para uma infecção de corrente sanguínea ser relacionada a cateter venoso 

central, esta deve ser diagnosticada em até 48h após a retirada do cateter. 

Porém, não existe período mínimo após a inserção do dispositivo para que este 

seja relacionado à infecção.  

Infecção do trato gastrointestinal 

Para definição, optou-se por dividi-las entre as grastroenterites e as outras 

infecções do TGl (esofagitas, enterocolites e retites)  

Para diagnóstico das gastroenterites, é necessário que o paciente preencha pelo 

menos um dos critérios abaixo: 
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1. Paciente com quadro de diarréia aguda (fezes líquidas por mais de 12 

horas), acompanhada ou não de vômitos, febre, sem outra causa infecciosa 

possível. 

2. Paciente com no mínimo dois dos seguintes sinais e sintomas: náuseas e 

vômitos, dor abdominal, febre e cefaléia. 

Associado no mínimo outro critério laboratorial: 

a. Um patógeno entérico isolado em cultura de fezes ou swab retal. 

b. Antígenos ou anticorpos entéricos identificados em amostras de sangue  

c. Um patógeno entérico identificado através de mudanças citopáticas em 

culturas de células. 

d. Identificação de IgM ou aumento dos títulos de IgG de um determinado 

patógeno entérico. 

Outras infecções entéricas excluindo-se as gastroenterites e as apendicites são 

definidas a partir da presença de um dos seguintes critérios: 

1. Abscesso ou sinais de infecção visualizados ou durante ato cirúrgico, ou em 

exame anatomopatológico 

2. Paciente com no mínimo dois dos seguintes sinais e sintomas: febre, 

náuseas, vômitos ou dor abdominal, seguido de ao menos um dos critérios 

seguintes: 

a. Microrganismo isolado de cultura de material drenado, ou obtido 

durante procedimento cirúrgico ou endoscópico. 

b. Microrganismo visualizado em exame bacterioscópico (Gram) nas 

situações descritas acima 

c. Microrganismo isolado em hemocultura 

d. Achados radiológicos compatíveis com quadro infeccioso 

e. Achados patológicos em exame endoscópico (ex: esofagite ou 

proctite por cândida) 

 

Pneumonia 

O diagnóstico de pneumonia em adultos, em geral é de difícil definição, pois se 

baseia no quadro clínico e radiológico do paciente. 

Depende da existência em pelo menos dois exames, achados radiológicos 

compatíveis com consolidação, cavitação ou mesmo infiltrado difuso persistente. 
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Além disso, faz-se necessário que o paciente tenha quadro clínico compatível, 

com febre, leucopenia (<4.000 leuco/mm3) ou leucocitose (>12.000 leuco/mm3) 

associado à presença de sintomas respiratórios como tosse produtiva, secreção 

purulenta, dispnéia, ou piora desses aspectos no paciente pneumopata crônico. Pode 

ocorrer também piora nos parâmetros de troca gasosa ou aumento da necessidade de 

suporte de O2. 

Microbiologicamente deve existir ao menos um dos critérios citados abaixo 

para que se defina uma infecção pulmonar causada por patógenos bacterianos 

habituais:  

1. Hemocultura positiva (sem outro foco definido)  

2. Cultura de líquido pleural positiva 

3.  Cultura quantitativa positiva de lavado bronco alveolar (LBA) ou escovado 

bronco alveolar 

4. ≥ 5% das células obtidas por LBA – com bactérias intracelulares no exame 

microscópico direto  

5. Exame histopatológico mostra pelo menos uma das seguintes evidências 

de pneumonia: formação de abscesso ou foco de consolidação com 

acúmulo intenso de polimorfonucleares (PMN) em bronquíolos e alvéolos 

ou evidência de invasão do parênquima pulmonar por hifas ou pseudo-hifas 

 

 

A infecção do trato urinário: 

A infecção do trato urinário (ITU) pode ser sintomática ou assintomática, sendo 

que a primeira deve preencher ao menos um dos seguintes critérios: 

 1. Paciente com ou sem sonda vesical no momento da coleta da urocultura  

      E 

Ao menos um dos seguintes sinais ou sintomas sem outra causa reconhecida: 

febre (≥37,8oC), desconforto supra púbico, disúria, polaciúria, dor ou desconforto 

no ângulo costo-vertebral  

E 

Urocultura com ≥ 105 UFC/ml com no máximo duas espécies de microrganismos. 

 

 

 

2 .Paciente com ou sem sonda vesical no momento da coleta da urocultura  
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      E 

Ao menos dois dos sinais ou sintomas citados acima 

      E  

Análise de urina com pelo menos um dos seguintes achados: teste em urina 

positivo para esterase leucocitária e/ou nitrato, leucocitúria (≥ 10 

leucócitos/campo ou > 10.000 leucócitos/ml) ou bacterioscopia positiva  

E 

Ao menos 2 culturas positivas com o mesmo microrganismo isolado, crescimento 

≥103 e <105 UFC/ml com no máximo duas espécies de microrganismos em cada 

amostra, ou  

Crescimento de 105 UFC/ml de um único patógeno  (gram-negativo ou 

S.saprophyticus) em paciente em vigência de antibioticoterapia que cubra 

patógenos de trato urinário. 

ou 

Diagnóstico médico de infecção do trato urinário 

 

Para o diagnóstico da bacteriúria assintomática, é necessário que ocorra ao 

menos um dos critérios abaixo: 

 

1.        Paciente com sondagem vesical por pelo menos 7 dias no momento 

da urocultura, com crescimento de > 105   UFC/ml de no máximo duas 

espécies de microrganismos por amostra.  

       E 

        Paciente afebril e sem sintomas relacionados à infecção urinária 

 

2.        Paciente sem sondagem vesical por pelo menos 7 dias no momento 

da urocultura, com crescimento do mesmo patógeno em no mínimo 

duas amostras diferentes, com > 105   UFC/ml de no máximo duas 

espécies de microrganismos por amostra 

       E 

Paciente afebril sem sintomas relacionados à infecção urinária 
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A infecção de partes moles 

Entre as infecções de partes moles destaca-se a fasceite necrotizante, 

gangrena gasosa, miosite infecciosa, linfangite, entre outras. Para seu diagnóstico, é 

necessário que o paciente apresente apenas um dos seguintes critérios: 

1. Presença de microrganismo isolado em cultura do tecido ou material 

drenado do local acometido 

2. Presença de drenagem de material purulento do local da infecção 

3. Presença de abscesso ou outra evidencia de infecção durante cirurgia ou 

em exame anatomopatológico 

4. Paciente com no mínimo 2 dos sintomas dor, rubor e calor no local afetado, 

e ainda com pelo menos um dos critérios citados a seguir: 

a. Isolamento de patógeno em hemocultura 

b. Antígeno positivo (sangue ou urina) para Haemophilus influenzae, 

Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, estreptococo do 

grupo B ou Candida sp. 

c. Dectecçao de títulos de IgM ou aumento de IgG para determinado 

patógeno 

Outra possibilidade de infecção de partes moles consiste na úlcera de pressão, 

muito comum entre pacientes críticos internados, sendo suspeitada quando ocorre 

epidemia, dor e aumento do calor em tais feridas. Para seu diagnósticos é preciso que 

ocorra: 

1. Isolamento de microrganismo em tecido ou secreção local da ferida 

2. Isolamento de microrganismo em hemocultura 
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DIAGNÓSTICO:  ( LEGENDA) 

 
                             REATIVAÇÕES 
                                          ( 1 )  CMV ____________________________ 

( 1 )  Pneumonia                                          ( 2 )  Herpes simples ____________________ 

( 2 )  Traqueobronquite                                          ( 3 )  Varicela-Zoster_____________________  

                                         ( 4 )  Candidiase oral 

( 3 )  Sinusite/Otite  

( 4 )  Infecção de Boca  

( 5 )  Esofagite  

( 6 )  Diarreia infecciosa  

( 7 )   Tiflite  

( 8 )  ITUassintomática  
( 9 )  ITU sintomática  

(10)  Infecção de Partes Moles _______________________  

(11) Infecção da Corrente Sanguínea Primária Laboratorial 

(12) Infecção da Corrente Sanguínea Primária Clínica 

 

Infecção              Relacionada a Cateter Vascular 

 

(13) Infecção no Sítio de Inserção 

(14) Infecção do Tunel do Cateter 

(15) Bacteremia Relacionada a Cateter 

(16) Bacteremia Associada a Cateter 

 

Aspergilose 

(17) Possível 

(18) Provavél 

(19) Confirmada 

 

 

(20) Outros_______________________________________________ 

 

(21) FOI           Febre de Origem Indeterminada 

(22) FONI        Febre de Origem não Infecciosa 

 

 

 

 

Evolução:  (01) Alta   (02) Óbito         Data: ______/______/______  Causa do Óbito: ________________________________________________ 

DIAGNOSTICOS:       CONCLUSÃO 
 

INFECÇÃO 1 (      )   (01) Comunitária     (02)Hospitalar  Data da Infecção: ___/___/___ (      ) 

 

INFECÇÃO 2 (      )   (01) Comunitária     (02)Hospitalar  Data da Infecção: ___/___/___ (      ) 

 

INFECÇÃO 3 (      )   (01) Comunitária     (02)Hospitalar  Data da Infecção: ___/___/___ (      ) 

 

INFECÇÃO 4 (      )   (01) Comunitária     (02)Hospitalar  Data da Infecção: ___/___/___ (      ) 

 

INFECÇÃO 5 (      )   (01) Comunitária     (02)Hospitalar  Data da Infecção: ___/___/___ (      ) 

 

INFECÇÃO 1 (      )   (01) Comunitária     (02)Hospitalar  Data da Infecção: ___/___/___ (      ) 

 
CONCLUSÃO: (LEGENDA) 
 

( 1 )  Febre do Origem Indeterminada: 

(  2 )   Infecção Microbiologicamente Documentada 

(  3 )   Infecção Climicamente  Documentada 

(  4 )  Febre de Origem não Infecciosa  
                           (23) decorrente da doença de base 

                            (24)  reação alérgica 

                            (25)  febre de origem central 

                            (26) febre por droga 

 


