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Resumo 
 
Fontana NS. Fatores prognósticos em bacteremias por Streptococcus 
pneumoniae em pacientes com câncer [dissertação]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2019.  
 
A doença pneumocócica invasiva é um grande desafio global. Bacteremia está 
fortemente relacionada às condições clínicas de imunodepressão. Pacientes 
com câncer raramente são alvo de estudos clínicos. Neste estudo, nosso 
objetivo primário foi avaliar os fatores prognósticos em pacientes com câncer 
com bacteremia pneumocócica. Os objetivos secundários foram descrever os 
episódios de bacteremia e as características fenotípicas das cepas isoladas. 
O desenho foi uma coorte retrospectiva, que incluiu pacientes com câncer 
com  mais de 18 anos de idade que tiveram bacteremia pneumocócica, de 
janeiro de 2009 a junho de 2015, no Instituto do Câncer do Estado de São 
Paulo. Os critérios de infecção foram aqueles delineados pelo NHSN/CDC. 
Os desfechos avaliados foram mortalidade em 48h e em 10 dias, e sobrevida 
dos pacientes. As variáveis independentes analisadas foram: idade, sexo, 
etnia, ECOG, Karnofsky escore, SOFA, diagnóstico do câncer, presença de 
metástases, quimioterapia, radioterapia, neutropenia, uso prévio de antibióticos, 
internação hospitalar prévia, internação prévia em UTI, comorbidades 
(DPOC sistêmica, Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus e Insuficiência Cardíaca), 
tabagismo, vacinação antipneumocócica prévia, sítio de infecção, infecção 
polimicrobiana, suscetibilidade antimicrobiana, sorotipo e tratamento. 
A associação das características com os desfechos foi verificada por meio dos 
testes qui-quadrado, teste de razão de verossimilhança ou teste exato de 
Fisher. A análise multivariada foi realizada por regressão logística stepwise, 
incluindo todas as variáveis com P <0,10. A sobrevida foi estimada de acordo 
com cada característica avaliada pela função de Kaplan-Meier, seguida de 
testes log-rank para comparar a sobrevida entre as categorias das variáveis 
qualitativas. As Razões de Risco (HR) foram calculadas com os respectivos 
intervalos de confiança de 95% usando regressão de Cox bivariada. Todas as 
variáveis que apresentaram nível de significância de 0,10 (p <0,1) foram 
testadas no modelo múltiplo, e as variáveis do modelo final foram selecionadas 
pelo método stepwise com critério de seleção Backward com entrada e saída 
de 5%. Os testes foram realizados com nível de significância de 5%. Foram 
detectadas 165 bacteremias pneumocócicas no período do estudo em 161 
pacientes oncológicos; destas, 4 episódios foram excluídos por se tratarem de 
recidivas. Assim, 161 episódios foram incluídos para análise descritiva e 
estatística. A casuística foi composta em sua maioria por homens (62,7%), com 
uma média de idade de 61,3 anos. A maioria da casuística foi composta por 
indivíduos com tumores sólidos (121/75,2%). Entre os tumores sólidos, os mais 
prevalentes foram os do trato gastrointestinal, seguido dos tumores de cabeça 
e pescoço e trato respiratório. Entre as neoplasias hematológicas (40/24,8%), 
as mais prevalentes foram mieloma múltiplo (20/50,0%), seguidos de linfomas 
não Hodgkin (14/35,0%). A mortalidade em 48h e em 10 dias foi, respectivamente, 
de 20,5% e 33,5%. Entre 120 cepas testadas, 61 (50,8%) corresponderam aos 
encontrados na vacina VCV13 e 89 (74,2%) na VPV23. As variáveis associadas 
a mortalidade em 48h, na análise multivariada, foram: SOFA (OR 1,37, p<0,001) 



 

e bacteremia polimicrobiana (OR 3,78, p0,018). Na análise multivariada para 
mortalidade em 10 dias, os fatores associados foram: febre 48h antes da 
bacteremia (OR 0,35, p0,026), neutropenia vigente (OR 4,01, p0,011), ECOG 
¾ (OR 5,83, p0,001), SOFA (OR 1,41, P<0,001 - um aumento unitário do 
SOFA resultou em um aumento de 59% na chance de mortalidade) e uso de 
quinolonas (OR 0,08, p0,023). Na sobrevida global, as variáveis relacionadas 
detectadas foram: presença de metástases (HR 1,97, p<0,001), KARNOFSKY 
<90 (HR 1,56, p0,021), SOFA (HR 1,27, p<0,001), uso de anticorpos no último 
mês (HR 3,25, p0,026) e bacteremia polimicrobiana (HR 1,69, p0,046). Em 
conclusão, a bacteremia pneumocócica apresentou alta mortalidade em 
pacientes oncológicos, com prognóstico relacionado a fatores intrínsecos do 
hospedeiro e aos episódios de infecção, como o SOFA presente como preditor 
de mortalidade em 48h, 10 dias e piora da sobrevida global. A presença de 
bacteremia polimicrobiana associou-se a mortalidade em 48h e piorou a 
sobrevida. Presença de febre e uso de quinolonas foram fatores de proteção 
para a mortalidade em 10 dias; a presença de febre provavelmente encurtou o 
tempo entre o início da sepse e a demanda por serviços de saúde, com 
antibioticoterapia mais precoce. Não foi possível estimar o efeito protetor da 
vacinação antipneumocócica devido ao pequeno número de pacientes 
vacinados. 
 
Descritores: Bacteremia; Neoplasias; Infecção; Streptococcus pneumoniae; 
Prognóstico; Pneumonia pneumocócica; Sepse; Mortalidade. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Summary 
 
Fontana NS. Prognostic factors of Streptococcus pneumoniae bacteremia in 
cancer patients [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”; 2019.  
 
Invasive pneumococcal disease is a major global challenge. Bacteremia is 
strongly related to the clinical conditions of immunodepression. Patients with 
cancer are rarely the target of clinical trials. In this study, our primary objective 
was to evaluate the prognostic factors in patients with pneumococcal 
bacteremia. The secondary objectives were to describe the episodes of 
bacteremia and the phenotypic characteristics of the isolated strains. The 
design was a retrospective cohort that included cancer patients over 18 years of 
age who had pneumococcal bacteremia from January 2009 to June 2015 at the 
“Instituto do Câncer do Estado de São Paulo”. The criteria for infection were 
those outlined by the NHSN / CDC. The outcomes evaluated were mortality in 
48h and 10 days and overall survival. The independent variables analyzed 
were: age, sex, ethnicity, ECOG, Karnofsky score, SOFA, diagnosis of cancer, 
presence of metastasis, chemotherapy, radiotherapy, neutropenia, previous use 
of antibiotics, previous hospital admission, previous ICU admission, 
comorbidities (systemic COPD, Hypertension, Diabetes mellitus and Congestive 
Heart Failure), smoking, previous antipneumococcal vaccination, site of 
infection, polymicrobial infection, antimicrobial susceptibility, serotype and 
treatment. The association of the characteristics with the outcomes was verified 
using chi-square tests, likelihood ratio test or Fisher's exact test. Multivariate 
analysis was performed by stepwise logistic regression, including all variables 
with P <0.10. Survival was estimated according to each characteristic assessed 
by the Kaplan-Meier function, followed by log-rank tests to compare survival 
between categories of qualitative variables. The Hazard Ratios (HR) were 
calculated with the respective 95% confidence intervals using bivariate Cox 
regression. All variables that presented a significance level of 0.10 (p <0.1) 
were tested in the multiple model, and the variables of the final model were 
selected by stepwise method with Backward selection criterion with input and 
output of 5%. The tests were performed with a significance level of 5%. We 
detected 165 pneumococcal bacteremias during the study period in 161 cancer 
patients; of these, 4 episodes were excluded because they were recurrences. 
Thus, 161 episodes were included for descriptive and statistical analysis. Our 
study consisted mostly of men (62.7%), with a mean age of 61.3 years. The 
majority of cases were individuals with solid tumors (121 / 75.2%). Among the 
solid tumors, the most prevalent tumors were those of the gastrointestinal tract, 
followed by tumors of the head and neck and respiratory tract. Among the 
hematological malignancies (40/24.8%), the most prevalent were multiple 
myeloma (20 / 50.0%), followed by non-Hodgkin's lymphomas (14 / 35.0%). 
Mortality in 48h and 10 days was, respectively, 20.5% and 33.5%. Among 120 
strains tested, 61 (50.8%) corresponded to those found in the VCV13 vaccine 
and 89 (74.2%) in the VPV23. The variables associated with 48-h mortality in 
the multivariate analysis were: SOFA (OR 1.37, p <0.001) and polymicrobial 
bacteremia (OR 3.78, p 0.018). In the multivariate analysis for 10-day mortality, 
the associated factors were: fever 48h before bacteremia (OR 0.35, p 0.026), 



 

current neutropenia (OR 4.01, p 0.011), ECOG ¾ (OR 5.83 , p 0.001), SOFA 
(OR 1.41, P <0.001 - a unit increase of SOFA resulted in a 59% increase in 
chance of mortality) and use of quinolones (OR 0.08, p0.023). In the overall 
survival, the related variables detected were: presence of metastases (HR 1.97, 
p <0.001), KARNOFSKY <90 (HR 1.56, p0.021), SOFA (HR 1.27, p <0.001), 
use of antibodies in the last month (HR 3.25, p0.026) and polymicrobial 
bacteremia (HR 1.69, p0.046). In conclusion, pneumococcal bacteremia 
presented high mortality in cancer patients, with a prognosis related to intrinsic 
host factors and infection episodes, such as SOFA present as a predictor of 
mortality in 48h, 10 days and worsening of overall survival. The presence of 
polymicrobial bacteremia was associated with 48-h mortality and worsened 
survival. Presence of fever and use of quinolones were protective factors for 
mortality in 10 days; the presence of fever probably shortened the time between 
the onset of sepsis and the demand for health services, with earlier antibiotic 
therapy. It was not possible to estimate the protective effect of anti-
pneumococcal vaccination due to the small number of patients vaccinated. 
 
 
Descriptors: Bacteremia; Neoplasms; Infection; Streptococcus pneumoniae; 
Prognosis; Pneumonia, pneumococcal; Sepsis; Mortality. 
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1  Introdução 

 

 

 

1.1  Infecções por Streptococcus pneumoniae 

 

O Streptococcus pneumoniae, ou pneumococo, é um importante agente 

causador de doenças ao redor do mundo, especialmente nas infecções 

respiratórias do trato superior e inferior (1).  

Pneumococos são bactérias Gram-positivas pertencentes ao grupo 

Streptococci. São diplococos alfa-hemolíticos, em forma de lanceta, catalase-

negativos. São fastidiosos, com crescimento otimizado em dióxido de carbono 

a 5% e requerem um tipo de catalase, como o sangue, para crescimento em 

placas de ágar. Pneumococos produzem pneumolisina, que lisa a hemoglobina 

em um pigmento esverdeado que forma um halo nas colônias de ágar (2). 

As cápsulas polissacarídeas, intrínsecas a este microrganismo, 

conferem um aspecto mucóide às colônias, e são a base primária de sua 

patogenicidade, da proteção do pneumococo contra os fagócitos do hospedeiro 

e responsáveis pela sua alta virulência (3).  

A ativação do sistema complemento do hospedeiro pelo pneumococo é 

o principal mecanismo da sua eliminação do organismo durante a infecção. A 

via clássica é responsável por iniciar a deposição do complemento e, em última 

instância, levar à depuração por opsonofagocitose. A presença da cápsula 

impede o reconhecimento de sítios antigênicos pneumocócicos comuns na 

superfície bacteriana (4).  

A cápsula também define a classificação por sorotipos, que têm 

importância epidemiológica na distribuição das doenças pneumocócicas e na 

definição da composição das vacinas. Existem mais de 90 sorotipos 

identificados com base nas cápsulas polissacarídeas, e alguns são mais 

relacionados a doenças pneumocócicas invasivas (DPIs) do que outros (2, 5). 
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As manifestações clínicas (Quadro 1) (6) variam em um amplo espectro, 

que se estende desde apresentações brandas e leves como otites médias, 

sinusites e amigdalites, até as DPIs, que se constituem nas pneumonias 

bacterêmicas, meningites, bacteremias, infecções ósseas, articulares e de 

tecidos moles. A maioria das bacteremias pneumocócicas é devida a um foco 

primário pulmonar (7-10). 

 

Quadro 1 - Doenças causadas por Streptococcus pneumoniae 

Doenças não-invasivas Doenças invasivas* 

Otite média aguda Bacteremia 

Sinusite Artrite / Osteomielite 

Conjuntivite Pneumonia bacterêmica / empiema 

Bronquite Meningite 

Pneumonia Sepse 

 

Peritonite 

*Doença invasiva: isolamento do pneumococo de locais habitualmente estéreis (sangue, líquido 
cefalorraquidiano, pleural ou sinovial 
Bricks L.F. et al. Impact of pneumococcal conjugate vaccine on the prevention of invasive pneumococcal 
diseases. J Pediatr 2006(6) 

 

 

Estudos na era pré-antibiótico identificaram uma colonização 

estreptocócica em nasofaringe próxima a 40% em adultos saudáveis, sendo que 

crianças até 2 anos apresentam pelo menos um episódio de colonização. A 

duração da colonização tem uma média de aproximadamente 6 semanas, sendo 

que alguns indivíduos podem carregar um sorotipo por até 1 ano em suas vias 

aéreas superiores. Na adultícia, o pneumococo é colonizante das vias aéreas 

superiores em aproximadamente 10% dos indivíduos. A maior parte das infecções 

ocorre na primeira semana do início da colonização, o que corresponde ao 

período de sensibilização e produção de IgG. Em situações de quebra de barreira 

imune sistêmica ou local, o pneumococo penetra as células epiteliais da mucosa 

das vias aéreas superiores, aumentando o risco de DPIs (11, 12). 

De forma geral, as DPIs são mais prevalentes nos extremos de idade, 

como os lactentes, menores de 2 anos e maiores de 65 anos, além de 
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portadores de comorbidades pulmonares crônicas e em determinados grupos 

de indivíduos que apresentam condições associadas ao maior risco de 

doenças invasivas, como imunodepressão (Quadro 2) (6, 7, 13, 14). 

 

Quadro 2 - Grupos de risco para doenças invasivas causadas por Streptococcus 

pneumoniae 

 Crianças menores que 5 anos 

 Idosos maiores que 65 anos 

 Pessoas com imunodepressão congênita ou adquirida (incluindo portadores de HIV sintomáticos e 
assintomáticos, ou em uso de tratamentos imunossupressores) 

 Portadores de asplenia anatômica ou funcional (inclui anemias hemolíticas, como anemia 
falciforme e esferocitose) 

 Portadores de doenças crônicas (nefropatias, doenças cardiorrespiratórias, diabetes, alcoolismo, 
cirrose, asma, doenças de depósito e trissomias) 

 Indivíduos com fratura de crânio, fístula liquórica e submetidos a cirurgia de crânio, incluindo 
colocação de implante coclear 

 Índios Navajos, Apaches, nativos do Alasca e Austrália, raça negra e outros grupos étnicos 

 Pessoas que vivem em ambientes aglomerados (creches, escolas) ou que têm contato com 
crianças 

 Indivíduos expostos à fumaça de cigarro  

 Após infecções virais, particularmente pós-influenza e infecção pelo vírus sincicial respiratório  

Bricks L.F. et al.. Impact of pneumococcal conjugate vaccine on the prevention of invasive pneumococcal 
diseases. J Pediatr 2006(6) 

 

 

 O S. pneumoniae é o agente bacteriano mais comum (54,2% dos casos) 

em infecções respiratórias em crianças de 3 a 59 meses, e entre as crianças de 

mais de 5 anos. Além disso, é o agente bacteriano com maior taxa de mortalidade, 

relacionada a DPIs, em crianças até 59 meses (8,4% de letalidade) (13). 

Nos países em desenvolvimento, o pneumococo é responsável por mais 

de um milhão de óbitos por ano em crianças com menos de 5 anos, a maioria 

por pneumonia. De forma geral, em todas as faixas etárias, ele é responsável 

por 4-5 milhões de mortes anuais associadas a doença respiratória, sendo as 

DPIs responsáveis por 2 milhões de mortes por ano, com taxa de letalidade de 

até 30% em todo o mundo (15, 16). 

Estima-se que 16.980 das mortes anuais em crianças com idade menor 

que 5 anos ocorrem por pneumonia causada por S. pneumoniae na América 

Latina, segundo dados da “Pan American Health Organization” (PAHO) (17). 

Em um estudo realizado no Chile em hospitais e ambulatórios, a incidência 
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global de DPIs, como as bacteremias, foi estimada em 33,9 (hospitais) e 27 

(ambulatórios) casos por 100.000 crianças menores que 36 meses (18).  

No Brasil, em um estudo realizado entre 1991 e 1994 em São Paulo, que 

incluiu crianças e adultos, a mortalidade global por doença pneumocócica foi 

de 25%, sendo 33% em adultos e 14% em crianças (19). 

A incidência de DPIs, em especial as meningites, é mais alta em 

menores de 5 anos, alcançando números tão elevados quanto 17 por 100.000 

em menores de 2 anos (20). Em relação às meningites pneumocócicas, a 

incidência na população brasileira varia em torno de 1 a 1,5 por 100.000 

habitantes. Em crianças menores de 5 anos, a meningite por S. pneumoniae 

tem letalidade superior a 30%. No estado de São Paulo, são registrados mais 

de 500 casos de meningite por ano (21). Em um estudo realizado com crianças 

em um hospital terciário de São Paulo, a taxa de letalidade das meningites 

pneumocócicas encontrada foi de 20%; entre os sobreviventes, 40% tiveram 

sequelas neurológicas e 60% perdas auditivas, comprovando sua elevada 

morbidade e mortalidade (22). 

Em relação às infecções do trato respiratório inferior (ITRI), um estudo 

realizado de 1990 a 2016 em 195 países ao redor do mundo (23) detectou 

mortalidade global em todas as idades, em 100.000 indivíduos, de 32,2, sendo 

de 267/100.000 em indivíduos maiores de 70 anos. Na América do Sul, a 

mortalidade relacionada às ITRIs chega a 52,1/100000. A pneumonia 

pneumocócica é a causa etiológica líder das ITRIs, correspondendo a 86% das 

mortes atribuídas em todas as idades, e 91% dentre os idosos. Isoladamente, o 

S. pneumoniae é responsável por uma incidência de ITRIs por 1000 indivíduos 

de 26,7 episódios globalmente, e de 72,6 em pessoas acima de 70 anos. 

Estima-se que, em qualquer idade, 1/3 das pneumonias comunitárias sejam 

causadas por S. pneumoniae.  

Câncer representa importante fator de risco para DPI. Em portadores de 

câncer de pulmão, o risco é de 13,41 vezes em comparação à população geral 

(p<0,001), sendo particularmente elevada em portadores de doenças onco-

hematológicas (OR 13,64, p< 0,001), como linfomas (OR 7,48, p< 0,001) e 

leucemias (OR 14,76, p< 0,001)(9) .  
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1.2  Infecções em indivíduos com câncer 

 

Pacientes com câncer são mais propensos a infecções, as quais 

determinam alta morbidade e mortalidade. Este aspecto é especialmente 

relevante naqueles portadores de malignidades hematológicas, nos quais 

estudos revelam que aproximadamente 60% das mortes são relacionadas a 

infecções (24-30). Apesar de existirem poucos dados sobre mortalidade em 

pacientes portadores de tumores sólidos, estima-se que 50% destes têm 

infecção como principal causa ou associada ao óbito (29, 31, 32). 

As complicações infecciosas têm sua frequência consideravelmente 

elevada na população com câncer devido a alterações na funcionalidade do 

sistema imune secundária a sua doença de base e ao tratamento instituído. A 

histopatologia neoplásica por si só é uma importante determinante da 

magnitude das alterações da função imune. Essas alterações resultam em um 

aumento do número, gravidade e duração das infecções, além de predispor à 

instalação de infecções por microorganismos específicos de acordo com o sítio 

do tumor primário (33).  

Os fatores de risco para infecções em pacientes com câncer podem ser 

divididos em relacionados ao hospedeiro e ao tratamento. Os primeiros 

consistem nas imunodeficiências intrínsecas, hábitos e vícios como tabagismo, 

doenças crônicas, comorbidades, infecções crônicas subjacentes ou prévias, 

estado nutricional atual e transtornos mentais recorrentes ou episódicos. 

Fatores relacionados ao tratamento consistem em cirurgias, radiação, 

quimioterapia, terapias imunossupressoras, uso de antimicrobianos e 

procedimentos invasivos. Os mecanismos de defesa são mediados pelo 

sistema inato (inespecífico) e pelo sistema adaptativo (ou específico). (34). 

 

1.2.1  Deficiências no Sistema Inato 

 

O sistema inato é presente constitutivamente, e capaz de rápida 

mobilização, porém não é antígeno-específico. Desta forma, ele proporciona a 

primeira linha de defesa contra microrganismos invasores, e é compreendido 

por mecanismos de barreira, fatores humorais que auxiliam a resposta 
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inflamatória, além de componentes celulares que facilitam a fagocitose. 

Barreiras anatômicas da pele e membranas mucosas formam camadas 

protetoras que, quando íntegras, mostram-se impermeáveis à maioria dos 

agentes infecciosos. Descamação epitelial, movimentos ciliares, peristalse, 

produção de lágrimas, saliva e mucosa respiratória e gastrointestinal 

orquestram conjuntamente as barreiras mecânicas que impedem e removem 

os microrganismos prejudiciais ao organismo. Os ácidos graxos no suor, 

lisozimas e fosfolipase nas lágrimas, saliva e secreções nasais, defensinas e 

surfactante no trato pulmonar e defensinas no trato gastrointestinal inibem o 

crescimento de microrganismos, principalmente bactérias. A natureza ácida do 

suor e secreções gastrointestinais também auxilia na prevenção do 

crescimento bacteriano, em adição à produção de substâncias tóxicas pelos 

microrganismos comensais, prevenindo a colonização de patógenos e 

competindo por sítios de adesão celular e por nutrientes (34).  

Em pacientes portadores de câncer, tais barreiras podem estar 

comprometidas devido a invasão maligna, obstrução mecânica ou destruição 

celular por radiação e quimioterapia citotóxica (32, 34-36). 

Tumores de pele primários ou metastáticos aumentam o risco de 

infecções de pele e partes moles e de bacteremias por Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus coagulase-negativa, Streptococcus pyogenes e 

Corynebacterium spp. Tumores da cavidade oral e nasofaringe danificam a 

mucosa, resultando em infecções localizadas na boca, nariz, garganta e seios 

da face, que predispõem a infecções por Streptococci, Haemophilus influenza, 

e por agentes anaeróbios, que resultam nas infecções necrotizantes. Estas 

infecções podem se disseminar para o sistema nervoso central, resultando em 

meningites ou abscessos cerebrais, ou para os seios da face, onde podem 

promover sinusites com evolução até para osteomielites. Tumores 

gastrointestinais podem invadir a mucosa, causando abscessos, perfuração e 

peritonite, com possível evolução para sepse e bacteremia. Nestas infecções, 

os agentes Gram-negativos predominam, porém infecções fúngicas também 

são encontradas, primariamente em pacientes que receberam antibioticoterapia 

de amplo espectro. Malignidades ginecológicas corrompem barreiras no trato 

geniturinário, predispondo a infecções por Enterococcus spp, agentes entéricos 
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aeróbios e anaeróbios, e Clostridium spp. Além do rompimento de barreira 

mucocutânea intrínseca à invasão da neoplasia, há o comprometimento por 

agentes quimioterápicos citotóxicos, como antraciclinas, bleomicina, citosina 

arabinosídeo, metotrexato, 6- mercaptopurina e 5-fluorouracil (5-FU), que são 

mais propensos a provocar ruptura cutânea, estomatites e mucosite 

gastrointestinal (32, 34-36). 

O uso de talidomida também possui múltiplos efeitos adversos 

dermatológicos (37). Radiação combinada com quimioterapia também aumenta 

o risco de toxicidade mucosa. Disfunções nos componentes do sistema imune 

humoral inato também predispõem a infecções (38, 39). Os componentes mais 

importantes incluem o sistema de coagulação e substâncias como lactoferrina, 

transferrina, lisozima, interleucina-1 e interferons. Deficiências do complemento 

predispõem a infecções através da disfunção da opsonização e devido a 

atividade lítica ineficaz, resultando em organização alterada do complexo de 

ataque à membrana (MAC – componentes C5b até C9) (40, 41). Estas 

deficiências predispõem a infecções por bactérias encapsuladas, como S. 

pneumoniae, H. influenza e Neisseria meningitidis; micobactérias, fungos 

(Saccharomyces cerevisiae) e vírus. Além disso, alterações na coagulação 

podem comprometer a permeabilidade vascular, reduzindo o quimiotaxismo 

das células fagocíticas e promover deficiências na produção de beta-lisina, 

uma proteína derivada de plaquetas que atua como detergente catiônico, 

podem reduzir a resposta a bactérias Gram-positivas (40-42). 

Desta forma, quando as defesas anatômicas e humorais são rompidas, 

as defesas do sistema imune inato como macrófagos derivados monócitos, 

células dendríticas, mastócitos, células NK e granulócitos (neutrófilos, 

eosinófilos e basófilos) respondem rapidamente aos desafios impostos pelos 

microrganismos, além de iniciar e modular a resposta de linfócitos T e B, 

ligando o sistema imune inato e adaptativo (34, 42). Pacientes portadores de 

câncer que recebem corticosteroides e outros agentes imunossupressores têm 

a atividade mastocitária reduzida, o que compromete a habilidade de resposta 

em tempo hábil a infecções bacterianas e parasitárias. 

Os neutrófilos são as células mais importantes na resposta a infecções 

bacterianas em pacientes com câncer. Eles são recrutados para o sítio 
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intracelular, onde participam ativamente da fagocitose e destruição bacteriana. 

A neutropenia, comumente definida como contagem absoluta de neutrófilos 

abaixo de 500 células por mm3, é a disfunção imunológica mais comum em 

todos os pacientes portadores de câncer, e é a primeira manifestação de 

imunodepressão das leucemias agudas; além destas, a neutropenia é comum, 

também, nos linfomas não-Hodgkin, linfomas sob regimes imunossupressores 

intensos ou em receptores de transplante de células-tronco hematopoiéticas 

(TCTH). Em geral, nos pacientes com tumores sólidos a neutropenia é menos 

intensa e menos prolongada, embora pacientes com câncer de mama 

metastático, tumor de próstata, pulmões, adrenais, tireóide e rins podem 

apresentar infiltração neoplásica da medula óssea, resultando em neutropenia 

mais significativa (33, 43-46). 

A neutropenia febril é uma das principais síndromes infecciosas nos 

pacientes oncológicos. A contagem absoluta dos neutrófilos, a intensidade da 

neutropenia (contagens menores do que 100 cels/mm3), a rapidez do declínio 

neutrofílico, a duração da neutropenia, a tendência evolutiva (queda ou 

ascensão) e as condições das barreiras naturais (mucosa oral, pele, etc) são 

fatores que interferem no risco para infecção (33). 

Um amplo estudo multicêntrico europeu realizado em pacientes com 

câncer durante neutropenia febril (47) demonstrou que o fator mais importante 

na determinação do sucesso ou falência da terapia antimicrobiana na 

bacteremia por Gram-negativos foi a contagem granulocítica. Houve somente 

22% de cura entre os pacientes cuja contagem granulocítica não elevou-se a 

um mínimo de 100 células/ mm3, contra 88% entre aqueles que apresentaram 

a contagem granulocítica mínima de 100 células/mm3 (47).  

Tumbarello et al.(48) demonstraram que a neutropenia prolongada por 

mais de 10 dias foi fator de risco estatisticamente significativo para mortalidade 

em 30 dias em pacientes com malignidades hematológicas em vigência de 

bacteremia (p< 0.001; OR 6.07; CI(2.66–13.82)).  

Assim, seja devido à invasão e progressão da neoplasia em si, seja 

devido aos tratamentos instituídos contra ela, a destruição das barreiras 

anatômicas e a disfunção dos sistemas imunes inato e humoral diminuem 

significativamente a primeira linha de defesa do organismo contra infecções. 
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1.2.2  Deficiências no Sistema Adaptativo 

 

O sistema imune adaptativo compreende os componentes humoral e 

celular, é antígeno-específico e apresenta memória imunológica em repetidas 

exposições ao mesmo organismo (49). A imunidade humoral é mediada 

principalmente por linfócitos B, oriundos de células precursoras na medula óssea 

que, após maturação, disseminam-se para o baço e linfonodos. Após 

estimulação específica, elas se diferenciam em imunoglobulinas produtoras de 

anticorpos, que possuem a capacidade de opsonização. Bactérias opsonizadas, 

em especial as encapsuladas, são facilmente induzíveis à fagocitose. Pacientes 

com deficiência na imunidade humoral carecem de anticorpos opsonizantes, e 

são especialmente suscetíveis a infecções bacterianas piogênicas por 

microrganismos como S. pneumoniae, H. influenza e N. meningitidis (50, 51). 

Função reduzida dos linfócitos T e de fagócitos mononucleares é comum 

nos pacientes portadores de Linfoma não-Hodgkin e naqueles em uso de 

corticosteroides ou quimioterapia. Alterações primárias na função de linfócitos B 

e declínio na capacidade de opsonização, associados ou não a esplenectomia, 

são vistas no mieloma múltiplo (MM), leucemia linfocítica crônica (LLC) e 

secundariamente à quimioterapia. A deficiência da imunidade celular pode 

ocorrer na maioria dos cânceres, incluindo leucemias agudas e crônicas, 

tumores de órgãos sólidos como mama, pulmão, cérebro, trato gastrointestinal e 

genitourinário, e em indivíduos submetidos a TCTH (33, 50, 52-56). 

Diversos patógenos intracelulares são associados a deficiências da 

imunidade celular: Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Nocardia asteroides 

e Legionella; micobactérias incluindo tanto Mycobacterium tuberculosis quanto 

micobactérias não tuberculosas; fungos como Cryptococcus neoformans, 

Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis e Pneumocystis jiroveci; vírus como 

varicella zoster virus (VZV), citomegalovírus (CMV), Epstein–Barr virus (EBV), 

herpes simplex virus (HSV) e adenovirus; além dos protozoários Toxoplasma 

gondii e Cryptosporidium, e o helminto Strongyloides stercoralis (57-62). 

A asplenia é um importante fator de risco para infecções em pacientes 

com câncer. O baço possui a importante função de reconhecimento de 

antígenos, eliminação de partículas opsonizadas e não opsonizadas da corrente 
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sanguínea, produção de anticorpos, especialmente da classe IgM, além de 

properdinia (componente da via alternativa do complemento) e tuftsina (peptídeo 

potencializador da motilidade, quimiotaxismo e fagocitose de granulócitos e 

macrófagos) (63, 64). Em pacientes esplenectomizados, ou com alteração 

funcional, como em receptores de medula óssea, o risco de aquisição de 

doenças invasivas por bactérias encapsuladas como Eschericia coli, 

S. pneumoninae, H. influenzae e N. meningitidis é elevado. Anticorpos 

desempenham um papel importante na eliminação desses patógenos, e a perda 

da função esplênica explicaria a predisposição para essas infecções (65-67). 

O S. pneumoniae é o principal agente de sepse em pacientes 

esplenectomizados, sendo responsável por 80 a 90% dos casos. Por ser 

bactéria Gram-positiva, portadora de parede celular, o pneumococo é 

resistente à lise por complexo de ataque à membrana (MAC). Assim, o principal 

mecanismo de eliminação deste patógeno é a fagocitose mediada por 

complemento e receptores Fc. Em pessoas portadoras de desordens que 

resultam em imunoglobulinas disfuncionais ou em número reduzido, o risco de 

DPI é elevado, o que mostra a importância da via clássica do complemento 

anticorpo-dependente. O baço é um local importante para filtrar bactérias 

revestidas de complemento e anticorpos da corrente sanguínea (68, 69). 

 

1.2.3  Quimioterapia 

 

Os agentes quimioterápicos predispõem a infecção de várias maneiras (32). 

Muitos desses agentes danificam as barreiras anatômicas do corpo, com 

especial atenção a ulceração do trato gastrointestinal, permitindo erosão e 

invasão por microrganismos endógenos. Outros agentes, como bleomicina e 

metotrexato, estão associados a lesões na pele que podem predispor a 

bacteremia por estafilococos e outros colonizantes da pele. Agentes 

quimioterápicos como Carmustina, Ara-C e Daunorrubicina irritam as veias 

durante a infusão, aumentando o risco de flebite e subsequente bacteremia. 

Muitos quimioterápicos causam supressão da medula óssea e neutropenia. 

Alguns desses medicamentos também podem inibir a migração neutrofílica e a 

quimiotaxia. Regimes que incluem corticosteroides inibem a atividade 



  Introdução  11 

 

 

bactericida de neutrófilos. A imunidade humoral é alterada por agentes como o 

metotrexato, ciclofosfamida e 6-mercaptopurina. Deferoxamina, um agente 

quelante de ferro, está associada ao aumento de infecções bacterianas e 

mucormicose, provavelmente devido ao aumento da disponibilidade de ferro 

livre necessário para o crescimento de fungos (70, 71). 

 

1.2.4  Modificadores de Resposta Biológica 

 

Modificadores de resposta biológica (BRMs) são substâncias que são 

utilizadas em conjunto com agentes quimioterápicos que ajudam a impulsionar, 

dirigir ou restaurar a resposta imune do corpo às células cancerígenas. Eles 

incluem interferons, interleucinas, fatores de crescimento hematopoiéticos, 

anticorpos monoclonais (mAbs) como rituximab, trastuzumab, gemtuzumab 

ozogamicin, alemtuzumab, e ibritumomab tiuxetan, componentes de vacinas e 

terapia gênica e agentes imunomoduladores inespecíficos, como o bacilo 

Calmette–Guerin, usado no tratamento do câncer de bexiga e do levamisol, às 

vezes usado em combinação para tratar o câncer de cólon. Os BRMs podem 

ser passivos ou ativos. Os efeitos dos mAbs são passivos, em que eles são 

direcionados para antígenos ou locais receptores em superfícies de células de 

câncer. Quando o anticorpo se liga ao alvo, uma cascata de eventos leva à 

morte de células tumorais, geralmente sem invocar uma resposta imune. Por 

outro lado, outros BRMs funcionam ativamente, evocando uma resposta imune 

não específica às células cancerígenas (interferons e interleucinas) ou uma 

resposta imune específica (vacinas contra o câncer) (72-75). 

Os mAbs como alemtuzumab, rituximab e trastuzumab, podem causar 

mielossupressão e, no caso do alemtuzumab, linfopenia profunda e persistente, 

predispondo a infecções virais e fúngicas. Rituximab induz a altas taxas de 

infecção em pacientes com linfoma em terapia de manutenção (76); 

interleucina-2 induz um defeito profundo e reversível na quimiotaxia neutrofílica 

e altas doses utilizadas no tratamento de carcinoma de células renais e 

melanoma têm sido associadas a taxas de infecção entre 13 e 38% (77). 
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1.2.5  Microrganismos implicados nas infecções oncológicas 

 

O espectro de microrganismos isolados de hemoculturas de pacientes 

com neutropenia febril tem se modificado ao longo das décadas (8, 78). Desde 

1990, observou-se uma predominância progressiva de agentes Gram-positivos 

em portadores de tumores sólidos, posteriormente invertendo para agentes 

Gram-negativos (79), sendo que a partir do final dos anos 1990 e início dos 

anos 2000 passou-se a um equilíbrio entre ambos.   

Em contrapartida, ensaios clínicos conduzidos pela EORTC (80) 

(European Organization on the Research and Treatment of Cancer) entre 1973 

e 2000, incluindo também pacientes onco-hematológicos, demonstram 

predominância de Gram-positivos, sendo que ao longo do estudo Cocos Gram-

positivos aumentaram progressivamente sua incidência de 62% para 76% dos 

isolados, Gram-negativos reduziram de 21,5% para 14% e fungos declinaram 

de 15% para 8%.  

Bactérias Gram-positivas são responsáveis por aproximadamente 60 a 

70% de todas as infecções microbiologicamente documentadas em pacientes 

portadores de câncer (81). Imunodepressão induzida pela neoplasia de base 

ou pela terapia a ela relacionada, como a neutropenia, e a quebra de barreiras 

mucosas como ocorre após introdução de cateteres venosos de longa 

permanência ou durante a doença do enxerto versus hospedeiro, são fatores 

sinérgicos que aumentam a suscetibilidade às infecções por agentes Gram-

positivos (82, 83). 

No entanto, a taxa de infecções por Gram-negativos é considerável em 

alguns centros (29, 84-86). Bacteremias por Gram-negativos usualmente são 

associadas a taxas de letalidade maiores do que aquelas causadas por Gram-

positivos, e o risco aumenta consideravelmente à medida que o tratamento 

eficaz é postergado devido à resistência antimicrobiana (82, 87-89). 

 De acordo com diversos estudos publicados (1, 90-94), bactérias Gram-

negativas são mais comumente isoladas entre pacientes com câncer, inclusive 

os neutropênicos, que não recebem antibioticoprofilaxia (92, 95). Por outro 

lado, bactérias Gram-positivas são mais comumente isolados em pacientes 

com neutropenia recebendo profilaxia antimicrobiana (93, 94). 
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Fatores de risco identificáveis para desenvolvimento de infecções de 

corrente sanguínea ou bacteremias em pacientes oncológicos com neutropenia 

febril são: presença de cateteres venosos centrais, presença de sondas 

vesicais urinárias, diálise, necessidade de tratamento em unidade de terapia 

intensiva e suporte ventilatório invasivo (78).  

Por outro lado, fatores de risco específicos para bacteremias por Gram-

positivos são uso de inibidores de bomba de prótons e uso de bloqueadores 

dos receptores H2 da histamina (profilaxia de hemorragia digestiva alta intra-

hospitalar), quimioterapia prévia com altas doses de citarabina, diarréia, 

administração de antibióticos orais para profilaxia como sulfametoxazol-

trimetoprim e fluoroquinolonas, além de mucosite e neutropenia prolongada e 

profunda (96, 97). 

Particularmente, para estafilocococcias, fatores importantes incluem 

mucosite orofaríngea e gastrointestinal grave, bem como inflamação no local 

de inserção do cateter venoso (97); nas estreptococcias, além destes, 

hospitalização recente por mais de 48h, presença de prótese biliar, corticoterapia 

e uso prévio de antibióticos são fatores comuns à maior parte dos pacientes (29). 

O dano grave da mucosa do trato gastrintestinal, no entanto, não apenas 

coloca o paciente em risco de bacteremia por Gram-positivos, mas também 

está associado a infecções por bacilos Gram-negativos, por anaeróbios e com 

enterocolite neutropênica, além de candidemias (98). As taxas de mortalidade 

global relatadas para pacientes com câncer com infecção da corrente 

sanguínea são de cerca de 13% em pacientes com S. aureus ou bacteremia por 

S.viridans, e até 48% em pacientes com bacteremia por Pseudomonas aeruginosa 

ou espécies de Candida (78). No entanto, é difícil o estabelecimento de relação 

causal entre infecção da corrente sanguínea e mortalidade. 

Em um estudo longo realizado de 2000 a 2011 (100), que analisou somente 

bacteremias por Streptococcus spp em pacientes oncológicos, entre os 1101 

isolados, 55% das bacteremias foram por Streptococcus do grupo viridans. 

Entre os Streptococcus não-viridans, a maior parte dos casos foi causada por 

S. pneumoniae (45.6%) e Streptococcus do grupo B (26.7%). As fontes 

principais de infecção foram o trato respiratório (43%), infecção da corrente 

sanguínea primária (ICS) (27%) e infecções de ossos e partes moles (22%). 
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Garcia-Vital C. et al.. (99) avaliaram pacientes oncológicos, onco-

hematológicos e receptores de medular óssea com pelo menos um episódio de 

bacteremia, de 2006 a 2011, em um Centro de Câncer em Barcelona. Entre 971 

episódios em pacientes que não receberam antibioticoprofilaxia nas neutropenias, 

6,5% foram causadas por S. pneumoniae, que foi o segundo agente entre os 

Gram-positivos e o quinto no geral, após Escherichia coli, Staphylococcus 

coagulase-negativa, Pseudomonas aeruginosa e Klebsiella spp. (99). 

Em 2014, um estudo observacional realizado na Espanha (79) 

evidenciou uma predominância do S. pneumoniae entre os agentes Gram-

positivos (12% a 15%)  Em indivíduos com tumores sólidos, apenas 15% dos 

episódios de bacteremia ocorreram em períodos de neutropenia, enquanto em 

pacientes com malignidades hematológicas a maioria das bacteremias foi 

verificada justamente nesses períodos (79, 100). 

 

 

1.3  Infecções por Streptococcus pneumoniae em indivíduos 

com câncer 

 

Conforme já mencionado, as defesas do hospedeiro contra o S. pneumoniae 

são primariamente mediadas pela via humoral, como formação de anticorpos, 

sistema complemento e fagocitose. Defeitos na formação de anticorpos de 

etiologia congênita ou secundária (MM, linfomas, infecção pelo HIV, leucemia 

linfoide crônica) são relacionadas a uma maior suscetibilidade a DPIs(101).  

As DPIs, especialmente as bacteremias, são complicações comuns em 

indivíduos com câncer, e podem retardar o tratamento da doença de base, com 

redução na dosagem dos quimioterápicos, acarretando prolongamento do 

tempo de permanência hospitalar e aumento da morbimortalidade (79). 

A presença de malignidade e imunossupressão, principalmente a 

presença de quimioterapia no mês anterior ou vigente, determinam altas taxas 

de mortalidade relacionada a DPIs. A presença de câncer, como tumores 

sólidos e onco-hematológicos, aumenta o risco de aquisição de DPIs em até 60 

vezes em relação a adultos sadios (OR 13,4 em portadores de câncer de 
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pulmão, OR 62,8 em portadores de MM) (9). Apesar desta forte relação entre 

câncer e DPIs, com morbidade e mortalidade amplamente documentada, há 

ainda insuficientes estudos clínicos que avaliam fatores prognósticos em 

bacteremia pneumocócica no paciente oncológico (1, 9, 79, 99, 100, 102-118). 

Estima-se que, em indivíduos com câncer, os fatores de risco como 

idade superior a 60 anos, presença de neutropenia febril e uma fonte endógena 

de infecção no trato respiratório estejam presentes em 84,1% dos pacientes 

com diagnóstico de DPIs, determinando uma suscetibilidade de 7,9 vezes (p< 

0,01) quando comparados a pacientes oncológicos sem quaisquer destes 

fatores; na presença de somente 2 destes fatores, o risco de infecção grave é 

de 3.6 vezes. O S. pneumoniae predomina em pacientes com bacteremia 

secundária a infecção respiratória, naqueles com diagnóstico de linfoma ou 

mieloma (60%) e nos transplantes alogênicos de células tronco-hematopoiéticas 

(96% dos casos) (102). 

A mortalidade relacionada às DPIs é maior em uma população 

imunodeprimida (24%) em comparação com a população em geral (9%)(118-120). 

Pallares et al. (108) detectaram mortalidade de 42% em imunodeprimidos e 

28% em imunocompetentes. 

Os principais fatores associados com mortalidade precoce descritos são 

neutropenia, radioterapia prévia, uso prévio de corticosteroides e choque na 

admissão (99, 100). Nos portadores de MM, o S. pneumoniae é o agente 

etiológico principal nas infecções, com destaque para as pneumonias (102). 

Em indivíduos com tumores sólidos, apenas 15% dos episódios de bacteremia 

pneumocócica ocorrem em períodos de neutropenia, enquanto em pacientes 

com malignidades hematológicas a maioria das bacteremias é verificada 

justamente nesses períodos (79, 100).  

Estudos indicam que a pneumonia está associada a mais morbidade e 

mortalidade do que qualquer outra complicação infecciosa nos pacientes com 

câncer, com taxas de letalidade que variam de 25-90% (121). Por outro lado, 

as DPIs, em especial as bacteremias, apresentam mortalidade em 7 dias de 22 

a 40%, e em 30 dias de até 55%  (1, 9, 79, 99, 100, 102-118, 121-124) 

Na tabela 1 encontra-se um resumo dos estudos sobre bacteremia 

pneumocócica em indivíduos com câncer. Os estudos foram selecionados com 
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base em busca na biblioteca nacional de Medicina dos EUA “National Center 

for Biotechnology Information (NCBI)” no banco de dados “PubMed” utilizando 

os termos “invasive pneumococcal disease” e “cancer” resultando em 56 

artigos. Os critérios de inclusão do artigo foram bacteremias pneumocócicas 

em pacientes adultos com câncer e menção de mortalidade, fatalidade ou taxa 

de letalidade da população estudada nos resultados. Os critérios de exclusão 

foram: menção de fator de risco “imunossupressão”, “imunodepressão” ou 

“presença de malignidade” não especificando o número exato de pacientes 

com câncer na população, descrição de infecções pneumocócicas invasivas 

sem demonstração clara da quantidade de  “bacteremias” ou “síndromes 

bacterêmicas” (como pneumonia bacterêmica, por exemplo) especificamente, 

menção do “S. pneumoniae” como agente das infecções estudadas sem 

especificação do porcentual  em relação ao todo ou seu número absoluto e 

inclusão de somente crianças na população estudada. 

Além dos artigos encontrados através da busca eletrônica no banco de 

dados referido, outros foram adicionados ao longo do desenvolvimento da tese 

e incluídos de acordo com os mesmos critérios de inclusão e exclusão citados 

acima. 
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Tabela 1 - Características dos Estudos sobre Bacteremias Pneumocócicas em Pacientes com Câncer  

Ref. Desenho do estudo / 
País 

Idade Pacientes com 
Câncer (N/total (%)) 

Tipo de Câncer N(%) Seguimento 
(meses) 

Episódios 
infecção N 

Topografia Bacteremia 
pneumocócica - N/% 

Mortalidade 
(período de tempo) 

Notter D.T., 
1980(107) 

Estudo observacional 
prospectivo, Stanford, 
California, EUA 

Adultos 10/10 (100%) Linfoma Hodgkin 43,2 10 Pneumonia (4);  
Meningite (3);  
Otite média (1);  
Primária (2) 

10/100% 20% (30 dias) 

Chou, M-Y,  
1983 (103)  

Estudo observacional 
retrospectivo, New York, 
EUA 

Todas 56/56 (100%) Hematológicos 22 (39%) 
/ Sólidos 34 (61%) 

102 56 Pneumonia (30);  
SNC (8),  
Faringe (2),  
Primária (16) 

56/ 100% 32% (30 dias) 

Siegman-Igra, Y, 
1986(104) 

Estudo observacional 
retrospectivo/prospectivo, 
Tel-Aviv, Israel 

Todas 10/90 (11%) Não relatado 120 90 Pneumonia (56),  
Meningite (12),  
Pericardite (1),  
Celulite (1),  
Otite (2),  
eritonite (1) 

81/ 90% 22% (30 dias) 

Alvarez S., 
1986(105) 

Estudo observacional 
prospectivo, Johnson 
City Tennessee, EUA 

Adultos 21/56 (37,5%) Não relatado 63 56 (23/41% 
nosocomiais) 

Pneumonia (55);  
Meningite (2);  
Endocardite (3) 

56/100% nosocomial: 52,1% / 
comunitário: 39,2% 
(7 dias) 

Richard, V., 
1988(106) 

Estudo observacional 
retrospectivo, Bruxelas, 
Bélgica 

Adultos 27/28 (96,4%) Hematológicos 10 
(35,7%) / Tumores 
sólidos 17 (60,7%) 

57 28 Pneumonia (13);  
Meningite (2);  
Primária (11);  
Outros (2) 

28/100% 29% (72h)/ 40% (7 
dias) 

Pallares, R., 
1995(108) 

Estudo observacional 
prospectivo / Barcelona, 
Espanha  

Adultos > 19a 91/550 (16,6%)  Inespecifico 120 550 Pneumonia  494 /89,8% 28 % (30 dias) (42% 
- câncer) 

Rodriguez-
Créixems, M., 
1996(109) 

Estudo observacional 
retrospectivo / Madri, 
Espanha 

Adultos  8/15 (53%) MM 4 (27%); Tumores 
sólidos (4/27%) 

132 31 Pneumonia (25);  
Peritonite (4);  
Primária (2) 

31 / 100% 22% (7 dias) 

Carratalà, J., 
1998(123) 

Estudo observacional 
prospectivo/ Barcelona, 
Espanha 

Adultos 39 (100%) Hematológicos 39 (67%) 
/ Sólidos 13 (33%) 

120  40 Pneumonia  12 /30% 55% (30 dias) 

Ewig, S., 
1999(110) 

Estudo observacional 
prospectivo / Barcelona, 
Espanha  

Adultos 11/101 (10,8%)  inespecífico 18 101 Pneumonia 47 / 46,5% 11% (30 dias) – 
imunocompetentes/ 
9% (30 dias) - 
imunodeprimidos) - 
todos os agentes  

Kalin, M., 
2000(111) 

Estudo observacional 
prospectivo / EUA, 
Canadá, Espanha, 
Inglaterra, Suécia 

Adultos > 18a 32/460 (7%) Não relatado 20 460 Pneumonia (375),  
Meningite (34),  
Artrite (12),  
Peritonite (5),  
Endocardite (1),  
Primária (39) 

460 / 100% 12% (14 dias) 

Continua... 
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Tabela 1 (continuação) – Características dos Estudos sobre Bacteremias Pneumocócicas em Pacientes com Câncer 

Ref. Desenho do estudo / 
País 

Idade Pacientes com 
Câncer (N/total (%)) 

Tipo de Câncer N(%) Seguimento 
(meses) 

Episódios 
infecção N 

Topografia Bacteremia 
pneumocócica - N/% 

Mortalidade 
(período de tempo) 

Yu VL,  
2003(112) 

Estudo observacional 
prospectivo multicêntrico 
/ intercontinental (África 
do Sul, EUA, Suécia, 
Espanha, Nova Zelândia, 
Taiwan, Argentina, Brasil, 
Hong Kong, França) 

Todas as 
idades 

333/793 (42,1%) Inespecífico 26 793 NA 793 / 100% 16,9% (14 dias) 

Anatoliotaki, M, 
2004(1) 

Estudo observacional 
retrospectivo / Creta, 
Grécia 

Adultos > 18a 157/157 (100%) Sólidos 56 157 Primária (53), ITU (35), 
ITRI (24), Abdomen (23) , 
ICS rel CVC (16), outros (60) 

6 / 3,82% 20% (21 dias) - 
todos os agentes 

Ostergaard, C., 
2005(113) 

Estudo observacional 
prospectivo / nacional 
multicêntrico / Dinamarca 

Adultos > 16a 
(142) e 
crianças (45) 

33/185 (18%) Inespecífico 24 187 Meningite pneumocócica 124 / 67% 27% (adultos); 2% 
(crianças) (100 dias) 
- todos os agentes 

Imran, M. N., 
2005(125) 

Estudo observacional 
retrospectivo / Singapura 

> 13 anos  6 (15,8%)/ 38 Inespecífico 24 38 Pneumonia bacterêmica 38 / 100% 13,1% (10 dias 
geral); 50% (48h 
câncer); 66% 

Kumashi, P., 
2005(114) 

Estudo observacional 
retrospectivo / Houston, 
Texas, EUA 

Todas 135/135 (100%) Hematológicos (52%); 
Sólidos (48%) 

60 135 Pneumonia (67%),  
ICS rel CVC (18%), 
Peritonite (0,7%),  
Meningite (0,7%),  
Abscesso Subdural (0,7%), 
Colangite (0,7%) 

135 / 100% 16% (14 dias) 

Wong, A.,  
2010(9) 

Estudo observacional 
retrospectivo / Alberta, 
Canadá 

Adultos > 18a 94/94 (100%) Hematológicos (55), 
Câncer de pulmão (29), 
Indefinidos (10) 

60 94 Doença pneumocócica 
invasiva (meningites e 
bacteremias) 

85 / 90,4% 31% (durante a 
internação) 

Song, J.S., 
2012(115) 

Estudo observacional 
retrospectivo /Seoul, 
República da Coréia 

Adultos > 18a 88/150 (58,6%)/ 150 Hematológicos 
(32/21,3%); Sólidos 
(56/37,3%) 

120 150 Pulmão (76/50,7%);  
ICS (44/29,3%);  
Meningite (11/7,3%); 
Peritonite (15/10%);  
outros (4/2,7%) 

150 / 100% 26,7% (30 dias) 

Garcia-Vidal, C., 
2012(99) 

Estudo observacional 
prospectivo / Barcelona, 
Espanha  

Adultos > 18a 63/63 (100%) Hematológicos (38); 
Sólidos (25) 

64 63 Pneumonia (84,1%), 
Traqueobronquite (4,8%), 
SNC (1,6%), outros (9,5%) 

63 / 100% 4,8% (48h); 14,3% 
(30 dias) 

Samonis, G.,  
2013 

Coorte prospectiva / 
Heraklion, Grécia 

Adultos > 18a 99/99 (100%) Hematológicos (56,1%); 
Sólidos (43,9%) 

48 104 Pneumonia (26,9%),  
ITU (16,3%),  
Abdome (7,7%),  
IPPM (5,8%),  
ICS rel CVC (4,8%) 

5 / 4,8% 26,3% (durante a 
internação) – todos 
os agentes 

Continua... 
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Tabela 1 (conclusão) – Características dos Estudos sobre Bacteremias Pneumocócicas em Pacientes com Câncer 

Ref. Desenho do estudo / 
País 

Idade Pacientes com 
Câncer (N/total (%)) 

Tipo de Câncer N(%) Seguimento 
(meses) 

Episódios 
infecção N 

Topografia Bacteremia 
pneumocócica - N/% 

Mortalidade 
(período de tempo) 

Shelburne, S. A., 
2013(100) 

Estudo observacional 
retrospectivo / Texas, 
EUA 

Adultos > 18a 217/251 (86,5%)  Hematológicos (107); 
Sólidos (110) 

144 251 Trato respiratório (77%); 
Primária (14%);  
abdominal (5%);  
IPPM (4%);  
ICS rel CVC 1(1%)  

251 / 100% 15% (30 dias) 

Naucler, P., 
2013(122) 

Coorte prospectiva 
multicêntrica / estudo 
populacional/ Suécia 

Adultos > 18a 229/158 (14,5%) Hematológicos (115); 
Sólidos (114) 

36 1580 Pneumonia bacterêmica   1580 / 100% 9,3% (30 dias) 

Marin, M.,  
2014 (126) 

Estudo observacional 
prospectivo / Barcelona, 
Espanha 

Adultos > 18a 579/579 (100%) Hematológicos (493); 
sólidos (86) 

88 579 Primária (51,3%),  
ICS rel CVC (25,4%), 
Mucosite (5,5%),  
Pneumonia (4,1%) 

15 / 2,6% 5,18% (48h); 15,7% 
(30 dias) – todos os 
agentes 

Marin, M., 
2014(79) 

Estudo observacional 
prospectivo / Barcelona, 
Espanha  

Adultos > 18a 528/528 (100%) Tumores sólidos 
(hepatobiliar - 19%, 
pulmão - 18%, TGI - 16%, 
urinário - 12%, mama - 7%) 

78 528 Colangite (21%),  

Abdome (19,5%),  
ITU (17%),  
ITRI (11%),  
ICS rel CVC (10%),  
ICS (5,5%), PPM (3%), 
Mucosite (2%),  
outros (2,5%);  
desconhecido (8%); 

28 / 15% 7% (48h), 32% (30 
dias) - todos os 
agentes 

Backhaus, E., 
2016(117) 

Estudo observacional 
retrospectivo / Västra 
Götaland, Suécia  

Todas 485/2977 (16%) Hematológicos (257), 
MM (128),  
LLC (53),  
Sólidos (158) 

156 2977 Pneumonia (2266);  
Primária (339);  
Meningite (208);  
outros (164) 

2901 / 97,4% 9,9% (30 dias) 

Shigayeva, A., 
2016(118) 

Estudo observacional 
retrospectivo 
multicêntrico / Canadá 

Crianças (137); 
adultos (1080); 
Idosos (898) 

736/2115 (35%) Hematológicos (590); 
Sólidos (149) 

72 2115 Pneumonia (1422); 
Meningite (78),  
Empiema (30);  
Primária (549); outros (36) 

2115 /100% 20,9%  
(1,5% - crianças, 
16% - adultos,  
30% - idosos)  
(30 dias) 

Zarco-Márquez, 
2016(124) 

Estudo observacional 
retrospectivo / Cidade do 
Mexico, Mexico 

Adultos > 35a 103/103 (100%) Hematológicos (45, 43,7%), 
Sólidos (58, 56,3%) 

108 103 Pneumonia (35,9%), 
Pneumonia bacterêmica (41,7%),  
Peritonite (5,9%),  
Meningite (2,9%),  
Colangite (2,9%),  
Abscesso pulmonar (1%)  

50 /48,5% 14,6% (48h) / 26,2% 
(30 dias)  

Gudiol, C. 
2016(121) 

Estudo observacional 
prospectivo / Barcelona, 
Espanha 

Adultos > 18a 55/55 (100%) Hematológicos (56,4%), 
Sólidos (43,6%) 

112 55 Pneumonia bacterêmica 12 / 21,8% 15,3% (48h) /   
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1.4  Vacinação antipneumocócica 

 

Uma medida eficaz e segura na prevenção de infecções pneumocócicas 

graves, como as DPIs, consiste na vacinação. A primeira vacina 

antipneumocócoica foi a vacina polissacarídica, licenciada nos EUA, em 1977, 

com 14 sorotipos. Em 1983 esta vacina foi substituída por outra, com 23 

sorotipos (PPV23 ou Pn23), que são os mais frequentemente isolados de DPIs. 

A vacina PPV23 contém polissacarídeos purificados de S. pneumoniae dos 

seguintes sorotipos: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 

17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F e 33F (127).  Esta vacina é indicada como 

agente imunizante contra infecções pneumocócicas causadas por qualquer dos 

23 sorotipos de S. pneumoniae , que são responsáveis por cerca de 80 a 90% 

das DPIs (127). 

A PPV23 é imunogênica, segura e eficaz em adultos, porém sua eficácia 

contra DPIs em lactentes menores de 2 anos sempre se mostrou aquém do 

ideal. Desta forma, no esforço de produzir uma vacina imunogênica e eficaz 

especialmente em lactentes, realizou-se a conjugação de antígenos 

polissacarídicos às proteínas, levando a mudança no tipo de resposta imune ao 

antígeno, originalmente timo-independente, passando a resposta a timo-

dependente. A conjugação dos antígenos polissacarídeos a carreadores 

proteicos foi um dos maiores avanços das últimas décadas na melhora da 

imunogenicidade às vacinas, havendo resposta de memória com doses 

repetidas e otimização da eficácia contra DPIs especialmente em crianças (127). 

A primeira vacina antipneumocócica conjugada criada foi introduzida em 

2000 nos EUA e incluía cápsulas polissacarídeas (PS) de 7 sorotipos (PCV7, 

Prevnar®). O uso rotineiro desta vacina reduziu drasticamente a incidência das 

DPIs na faixa pediátrica. Posteriormente, a PCV10 (Synflorix®) e a PCV13 

(Prevnar-13®) foram licenciadas para crianças em 2008 e 2010, 

respectivamente, sendo licenciadas para adultos em 2012 (128-130). 

Atualmente, dispomos somente da PCV10 e PCV13. Os sorotipos da PCV13 

são: 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F e 23F e os sorotipos da PCV10 

são: 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18|C, 19F e 23F.(127, 131) 
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Em 2010, o Brasil foi o primeiro país a introduzir a PCV10 no seu 

calendário nacional de imunização. Foi feito um cronograma de 3 doses primárias 

(2, 4, 6 meses de idade) mais uma dose de reforço aos 12-18 meses. Uma 

campanha de atualização foi realizada posteriormente, na qual se ofereceram 2 

doses primárias mais um reforço para crianças de 7 a 11 meses, e uma dose 

única para crianças de 12 a 23 meses no momento da introdução (132). 

Antes da introdução da vacina pneumocócica PCV7, os sorotipos 

associados a 85% dos casos de DPI nos Estados Unidos eram 4, 6B, 9V, 14, 

18C, 19F e 23F, os sete sorotipos incluídos na vacina PCV7 (133).  No Brasil, 

além desses, eram importantes os sorotipos 1 e 5 (19). 

De 1998/1999 para 2003, a incidência de DPI pelos sorotipos vacinais 

(STV) foi reduzida de 80 para 4,6 casos por 100.000 (94%, IC 95% 92-96%), e 

a incidência de doenças pneumocócicas causadas por qualquer sorotipo de 

pneumococo (STV ou não) foi reduzida em 75% nos EUA. Segundo o CDC 

(Centers for Disease Control and Prevention), 69% do impacto da vacinação foi 

relacionado ao efeito indireto da vacinação (herd immunity) e redução na 

colonização pneumocócica das vias respiratórias de crianças vacinadas, o que 

resulta na diminuição da transmissibilidade para adultos. Embora tenha 

ocorrido pequeno aumento na incidência de DIP por cepas não incluídas na 

vacina PCV7, esse aumento foi muito pequeno em comparação ao benefício 

obtido com a vacinação (134). 

Shelbourne et al. observaram, em pacientes portadores de tumores 

sólidos, uma queda de mais de 50% na taxa de bacteremias estreptocócicas ao 

longo de 11 anos, após a introdução da vacina pneumocócica conjugada PCV7 

na população pediátrica em 2000. Concluíram que a continuação da vacinação 

na população pediátrica é medida eficaz de controle de doença pneumocócica 

invasiva resistente aos antibióticos em toda a população com câncer, já que a 

taxa de vacinação na adultícia não modificou ao longo do tempo. Juntamente 

ao decréscimo das taxas de bacteremias pneumocócicas, houve um 

decréscimo na resistência a penicilina entre os isolados, conforme observado 

em todo o país, o que sugere um efeito imunológico da PCV7 em pacientes 

com câncer (100). 
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Em um estudo de vigilância nacional brasileiro realizado no Centro de 

Bacteriologia do Instituto Adolfo Lutz (IAL) (135), analisaram-se 8971 cepas 

isoladas de pneumococo durante os períodos pré-vacinação com PCV10 

(janeiro de 2005 a dezembro de 2009), no período precoce após a introdução 

da vacina (janeiro de 2010 a dezembro de 2013) e em um período tardio após 

a vacina (janeiro 2014 a dezembro de 2015). A distribuição dos sorotipos 

vacinais de PCV10 (STV – PCV10) na era pré-PCV10, pós PCV-10 precoce e 

pós PCV10 tardio nos casos de meningite foram 55%, 37% e 18,8%, e casos 

não-meningite representaram 68,3%, 37,9%, e 24,9%, respectivamente. Nos 

casos não relacionados a sorotipos vacinais de PCV10 (STNV – PCV10), 

encontrou-se uma distribuição de 44,4%, 63% e 81,2% nos casos meningite e 

31,7%, 62,1% e 75,2% nos casos não-meningite nos respectivos períodos. 

Analisando os sorotipos vacinais associados a casos de DPIs (n=66), 

55,7/68,3% (meningite/ não-meningite) foram isolados no período pré-vacinal, 

37/37,9% no período pós-vacinal precoce e 18,8/24,9% isolados no período 

pós-vacinal tardio. Assim, observou-se que, após a introdução da PCV10, 

sorotipos não vacinais mostraram uma tendência crescente em adultos de 18 a 

64 anos com meningite, e em todos os grupos nos casos não meningite, 

especialmente em maiores de 18 anos. 

A introdução posterior da PCV13 foi de significativa importância para a 

redução das taxas de DPI em indivíduos acima de 2 anos, e para a população 

como um todo, em comparação com a introdução inicial da PCV10, com uma 

redução adicional expressiva de 20% na taxa global de DPIs associadas a 

sorotipos vacinais (136-138). 

Os STV mais prevalentes no período após PCV10 foram o 5 (22%), 23F 

(18%), 6B, 7F, 14 e 19F (14% cada), 18C (3,5%); dentre os STNV, encontrou-se 

o 19A como mais prevalente (13,4%), 3 (10,6%), 12F (5,7%), 8 (5,5%) e 6C 

(4,8%) (135). 

Alguns sorotipos pneumocócicos são associados com diferentes níveis 

de gravidade e apresentação clínica. O sorotipo 1 tem elevado potencial de 

promover DPIs, enquanto o sorotipo 3 está associado a um aumento da 

letalidade em relação a outros sorotipos (139, 140). Há evidências emergentes 
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que STNV estejam ocorrendo com maior frequência entre a população 

imunodeprimida, entre eles os sorotipos 6A, 23F, 11A e 33F (139). 

Apesar das taxas de DPIs terem decrescido consideravelmente na era 

pós-vacinal com a introdução das vacinas conjugadas, a mortalidade em 

crianças ainda oscila entre 700.000 a 1 milhão de mortes todo ano ao longo do 

globo (10) e participa de aproximadamente 11% de todas as mortes em 

crianças entre 1 e 59 meses (15). 

Em relação à eficácia vacinal, na população geral, uma revisão de 2013 

que analisou 18 ensaios clínicos randomizados envolvendo 64.852 

participantes, demonstrou fortes evidências de proteção contra DPI com um 

correlato de eficácia dos ECRs de 74%. Esse resultado permaneceu robusto 

nas análises de sensibilidade baseadas na qualidade dos ensaios e no uso da 

vacina contra influenza (141). 

Em indivíduos acima de 65 anos, a eficácia é acima de 60% para 

prevenção de DPI (142-144), podendo ter um decréscimo na proteção contra 

bacteremias especificamente (145). Já em pacientes imunodeprimidos, a 

maioria dos estudos de eficácia não examina resultados clínicos, mas somente 

resposta sorológica por meio de quantificação de anticorpos sorotipo-

específicos antes e após a vacinação. A resposta funcional dos anticorpos é 

uma aferição mais fidedigna da soroproteção vacinal e pode ser avaliada por 

meio de ensaios opsonofagocíticos (OPA), que determinam a capacidade dos 

anticorpos de eliminação do pneumococo por meio da opsonização, através da 

mensuração dos GMT (títulos geométricos de OPA) (geometric mean titers) 

função que pode estar deteriorada nos estados de imudepressão.(146) 

Assim, não há correlação de proteção aos títulos absolutos de 

anticorpos. Diversos estudos evidenciaram que sorotipos específicos e 

anticorpos funcionais podem ser gerados após a vacinação com a PPV23, e 

seus níveis são comparáveis com controles saudáveis. Em um modelo 

matemático desenvolvido por Cho et al., estimou-se em 25% (IC95% 0-50%)  a 

eficácia vacinal em receptores de órgãos sólidos. Após a vacinação, observa-se 

aumento de duas ou mais vezes na concentração de anticorpos específicos, 

com queda dos níveis após 5 a 10 anos, justificando a dose de reforço após 

5 anos da PPV23 (147). 
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O efeito imunogênico da PPV23 em pacientes com câncer pode ser 

menor como um resultado de baixa imunogenicidade. As vacinas conjugadas, 

apesar de menor abrangência de sorotipos, têm sido, em geral, associadas a 

uma resposta mais robusta e prolongada (127) (99). O paradoxo principal paira 

no fato que os pacientes com câncer são a população com maior necessidade 

de proteção imunológica, porém também são aqueles que apresentam 

resposta imune frustra à vacinação (51, 148-150). Assim, devido à alta 

incidência de DPI nos pacientes oncológicos já citada, aliada à alta mortalidade 

e morbidade relacionada e à disponibilidade de vacinas eficazes contra o 

pneumococo, a imunização constitui-se como medida primordial na prevenção 

destes episódios. 

Estudos experimentais de eficácia vacinal mostraram que a combinação 

do PCV 13 e do PPV23 evidencia um menor número necessário de vacinados 

para evitar uma DPI, e sua combinação deve ser considerada nos grupos mais 

suscetíveis, devido às altas taxas de doença pneumocócica invasiva e à baixa 

resposta humoral em pacientes imunodeprimidos, idosos ou portadores de 

malignidades à PPV23 (100, 151).  

Assim, devido às boas respostas de anticorpos em adultos, desde 2011 

a PCV13 foi aprovada pelo FDA (US Food and Drug Administration) para uso 

em adultos com mais de 50 anos. Em 2014 o CDC, por meio da ACIP (Advisory 

Committe on Immunizatio Practices) começou a recomendar a administração 

sequencial de PCV13 e PPV23 para idosos acima de 65 anos sem vacinação 

prévia (152). Em 2012, a administração sequencial foi autorizada para 

indivíduos imunodeprimidos acima de 19 anos, sendo estendido para crianças 

de 6 a 18 anos com alguma imunodeficiência em 2013.  

Em 2014, a IDSA (Infectious Disease Society of America) emitiu 

diretrizes para vacinação do hospedeiro imunocomprometido. Recomendou 

que a PCV13 deveria ser administrada a adultos e crianças com diagnóstico 

recente de neoplasias hematológicas ou sólidas,  além de portadores de HIV, e 

que o PPV23 deveria ser administrada a crianças com 2 anos ou mais e a 

adultos com pelo menos 8 semanas após as doses indicadas de PCV13 (153). 

A seqüência de administração de PCV13 e PPV23 é recomendada com 

base em estudos documentando uma melhor resposta a sorotipos comuns a 



  Introdução  25 

 

 

ambas as vacinas. O intervalo entre a administração de PCV13 e PPV23 é 

menor para pacientes com câncer e para pacientes imunodeprimidos do que 

para imunocompetentes, para minimizar a janela de risco para doença 

pneumocócica invasiva causada por sorotipos exclusivos para PPV23 nesses 

grupos altamente vulneráveis (154).  

Diretrizes internacionais recomendam, devido à hiporresponsividade 

quando a vacina polissacarídea é administrada antes da conjugada, pelo 

menos uma dose de vacina conjugada seguida de uma dose de PPV23, 8 

meses após, para os pacientes imunocomprometidos, exceto no TCTH 

alogênico, aonde são recomendadas três doses da vacina conjugada com 

intervalo de um mês entre elas (101, 155).  

Atualmente, no Brasil dispomos da PCV10, segura e eficaz a partir dos 2 

meses de idade, e a PPS 23, eficaz e segura a partir dos 2 anos de idade. 

Segundo o calendário nacional de imunização, a vacinação antipneumocócica 

é indicada para crianças no primeiro ano de vida (PCV10 - aos 2 e 4 meses, 

com dose de reforço aos 12 meses) e para os idosos acima de 65 anos (uma 

dose da PCV10, seguida de uma dose da PPV23 6 a 12 meses após, com 

reforço desta cinco anos após) (131, 156). 

Segundo o Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos 

Especiais (CRIEs) (157), em indivíduos de 2 a 59 meses, o esquema 

combinado PCV10 (2 ou 3 doses) e PPV23 (2 doses com intervalo de 5 anos) é 

indicado em portadores de HIV/AIDS, asplenia anatômica ou funcional e 

doenças relacionadas, pneumopatias crônicas, exceto asma intermitente ou 

persistente leve, asma persistente moderada ou grave, cardiopatias crônicas, 

nefropatias crônicas, hemodiálise, síndrome nefrótica, transplantados de 

órgãos sólidos ou de células-tronco hematopoiéticas, imunodeficiência devido 

ao câncer ou à imunossupressão terapêutica, diabetes mellitus, fístula 

liquórica. fibrose cística (mucoviscidose), doenças neurológicas crônicas 

incapacitantes, implante de cóclea, trissomias, imunodeficiências congênitas, 

hepatopatias crônicas e doenças de depósito. Acima de 2 anos e adultos a 

vacinação é indicada nas seguintes situações: doença cardiopulmonar crônica, 

doença renal ou hepática e indivíduos imunodeprimidos.   
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Apesar de diversas recomendações de vacinação antipneumocócica 

para pacientes com câncer em âmbito nacional e internacional, além de 

evidências robustas acerca da sua segurança, eficácia contra DPIs e 

acessibilidade (158, 159), além de melhoria em desfechos e doença 

recorrente (160) em pacientes com pneumonia pneumocócica, a maioria 

dos estudos demonstrou que as taxas de vacinação da população alvo são 

baixas (161), sendo que as oportunidades para vacinação são negligenciadas 

em 80% dos pacientes, apesar de indicações claras (120).  

Em um estudo espanhol (99), a cobertura vacinal dos sorotipos em 

indivíduos com câncer foi 24,1% (PCV7), 29,3% (PCV10), 53,5% (PCV13) e 

72,4% (PPV23). Dez dos 15 isolados dos pacientes vacinados pertenciam a 

sorotipos inclusos no PPV23; e 26 dos 53 isolados coletados de pacientes não-

vacinados também eram sorotipos da PPV23. No único trabalho publicado que 

estudou a eficácia da vacina PCV em portadores de LLC, evidenciou-se uma 

taxa de resposta de 20-47% a diferentes sorotipos. No entanto, essa 

mensuração foi feita somente por meio de ELISA (162). 

Diversos estudos clínicos comprovam a maior eficácia vacinal da PCV13 

em comparação à PPV23. Em um ensaio clinico sueco que avaliou a resposta 

imune à vacinação antipneumocócica em pacientes portadores de leucemia 

linfoide crônica(163), o PCV13 induziu uma resposta imune superior (p< 0,010 / 

95% IC) à PPV23 em 10 dos 12 sorotipos comuns às duas vacinas (1,3,4,5,6A, 

7F, 9V,18C, 19A, 19F, 23F, menos 6B e 14) um mês após a vacinação e em 5 

de 12 dos sorotipos (4, 6A, 7F, 18C, 23F) analisados seis meses após a 

vacinação, medidos como títulos de média geométrica de OPA de anticorpos 

IgG sorotipo-específicos (OPA-GMTs) (163).  

Em relação à duração da resposta imune, o acréscimo dos OPA-GMTs 

foi menor aos 6 meses comparado a 1 mês após a vacinação. 

Estatisticamente, houve diferença nos níveis OPA-GMTs para os sorotipos 18C 

e 23F aos 6 meses. Notório verificar uma resposta imune superior no grupo 

PCV-13 para os sorotipos 3, 7F e 19A, conhecidos por causarem DPIs com 

mais frequência em todo o globo. Por outro lado, uma resposta imunogênica 

pífia já foi verificado para o sorotipo 14, conforme já evidenciado por 

Sinisalo et. al (162). 
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1.5  Resistência do Streptococcus pneumoniae  

 

Considerando-se a importância do pneumococo, estudos clínicos e 

bacteriológicos reforçam a indicação de antibióticos beta-lactâmicos, como 

penicilina e seus derivados, como medicamentos de primeira linha para o 

tratamento das PAC a nível ambulatorial e hospitalar. (102). 

Os antibióticos beta-lactâmicos, penicilinas e cefalosporinas 

caracterizam-se pela presença de um anel beta-lactâmico em sua estrutura, o 

que é fundamental para sua atividade antimicrobiana. A penicilina foi o primeiro 

antibiótico, descoberta em 1929 por Fleming, e até hoje é eficaz para o 

tratamento de várias infecções. A partir dela, as penicilinas semissintéticas, 

como a amoxicilina, foram produzidas. Agem inibindo a síntese da parede 

celular das bactérias em crescimento, causando sua lise osmótica. 

Especificamente, bloqueiam a reação de transpeptidação que ocorre fora da 

membrana celular, impedindo a união de cadeias que formam o mucopeptídeo 

da parede celular, através da ligação entre a penicilina e as enzimas (proteínas 

ligadoras de penicilina) que catalisam a reação. Portanto, a ação da penicilina e 

de seus derivados só se observa em bactérias em reprodução, formando 

parede celular, que morrem por lise osmótica pela entrada de água na célula 

sem sua parede celular normal. Dessa forma, a resistência dos pneumococos à 

penicilina deve-se a alterações na afinidade das proteínas ligadoras de 

penicilina ao antibiótico, decorrente de alterações cromossômicas da bactéria. 

Diferentemente de outras bactérias, ressalta-se que a resistência do 

pneumococo à penicilina não envolve a produção de enzimas beta-lactamases, 

que destroem o anel beta-lactâmico do antibiótico, inativando-o. O grau de 

resistência de cada cepa de pneumococo pode ser medido pelo nível da CIM 

(concentração inibitória mínima) ou do inglês MIC (minimum inibitory 

concentration) de penicilina capaz de inibir a ação do pneumococo (2, 3, 164).  

Até recentemente, cepas com CIM maior que 2 μg/mL eram 

consideradas com resistência elevada á penicilina; cepas com CIM de 0,12 a 1 

μg/mL, com resistência intermediária; e aquelas com CIM abaixo de 0,06 

μg/mL eram consideradas sensíveis. Posteriormente, observou-se que, mesmo 

com níveis de CIM compatíveis com elevada resistência, os pacientes com 
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PAC apresentavam melhora clínica, o que gerou várias pesquisas que 

acabaram por contribuir para a modificação dos valores de CIM e, 

consequentemente, da classificação das cepas dos pneumococos, de acordo 

com o CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) (165)  

Uma tendência que vem aumentando ao longo dos anos são as 

infecções causadas por agentes resistentes, particularmente em indivíduos 

imunodeprimidos, como naqueles portadores de câncer. Estas infecções 

aumentam o risco de sepse grave e óbito (31). 

Durante cinco décadas a penicilina foi efetiva contra o pneumococo (166), 

porém desde a primeira descrição, em 1967, de um isolado resistente pela 

primeira vez na Austrália, no escarro de uma paciente portadora de 

imunodeficiência que fazia uso de muitos antibióticos  (167), cepas resistentes 

à penicilina disseminaram-se progressivamente pelo mundo, aumentando 

a  preocupação com a emergência de resistência e a importância da 

prevenção (19, 167, 168). 

Em um estudo integrante do SENTRY (Antimicrobial Surveillance 

Program), conduzido na América do Norte, América Latina e Europa, de 1997 a 

2002 (169), a taxa de S. pneumoniae com resistência a penicilina foi maior 

entre a população pediátrica, especialmente para pacientes abaixo de um ano 

(35,4%) e de 1 a 12 anos (31%). A taxa de resistência pneumocócica a 

penicilina foi maior nas bacteremias nosocomiais (34,3%) e menor nas 

bacteremias comunitárias (22,6%). Os achados de que as bacteremias foram 

significantemente mais frequentes entre infecções por S. pneumoniae sensíveis 

à penicilina são interessantes e não facilmente explicáveis, sendo que outros 

estudos (19, 168, 170) apontam que doença invasiva e/ou grave é associada 

com sensibilidade a penicilina, o que sugere que a resistência possa estar 

associada a cepas menos virulentas(19). 

Isolados pneumocócicos resistentes a penicilinas mostram variados 

níveis de suscetibilidade aos demais antibióticos beta-lactâmicos. Em 

particular, ceftazidima é profundamente afetada por esse mecanismo de 

resistência, mostrando fraca atividade contra cepas resistentes a penicilina, 

sendo incapaz de induzir lise em cepas pneumocócicas, mesmo em 

concentrações 10 vezes acima do MIC (99) 
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Em estudos na América Latina, a sensibilidade a Penicilina (MIC 

<0,01ug/ml)  varia entre 72,7% (n=289; SENTRY: Brasil, Argentina, Chile, 

Colômbia, México e Uruguai) (171), 77,6% (n=165; 1991-1994; São Paulo(19)) 

e 77,7% (n= 829; 1998-2004; SENTRY Brasil) (172).  

De modo geral, detectou-se 0,5% de resistência a Ceftriaxone e 0,2% de 

resistência das cepas a Fluoroquinolonas (Levofloxacino, Moxifloxacino). 

A resistência aos antibióticos Cloranfenicol (1,1%), Clindamicina (3,6%) 

e Sulfametoxazol/Trimetoprim (63,3%) também foi testada. No estudo 

brasileiro (172), notou-se um aumento da resistência a penicilina durante o 

período, de 2,9% para 11,0%. 
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2  Justificativa 

 

 

 

A alta prevalência de bacteremias estreptocócicas na população com 

câncer e a alta morbimortalidade a elas relacionada indica a necessidade de 

adoção de medidas preventivas e terapêuticas eficazes.  

Há escassa literatura mundial e rara literatura nacional sobre 

epidemiologia, etiologia e desfechos das bacteremias nestes pacientes, sendo 

que a maior parte da literatura disponível se restringe àqueles portadores de 

neoplasias hematológicas, neutropênicos e receptores de células-tronco 

hematopoiéticas. 

O conhecimento de fatores prognósticos pode auxiliar no manejo destes 

pacientes, proporcionando a adoção de medidas que contribuam para melhor 

desfecho e sobrevida. 
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3  Objetivos  

 

 

 

Primário  

 

Avaliar fatores prognósticos em pacientes com câncer em episódios de 

bacteremia pneumocócica.  

 

 

Secundários  

 

1. Descrever os dados epidemiológicos, clínicos e microbiológicos das 

bacteremias por Streptococcus pneumoniae em pacientes com câncer. 

2. Descrever as características fenotípicas (sorotipos e resistência 

antimicrobiana) das cepas e correlacionar os sorotipos de Streptococcus 

pneumoniae com a cobertura vacinal disponível.  
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4  Método 

 

 

 

4.1  Desenho do estudo 

 

Estudo de coorte retrospectiva. 

 

 

4.2  Casuística 

 

A casuística foi composta por pacientes assistidos no Instituto do Câncer 

do Estado de São Paulo (ICESP) da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (FMUSP), portadores de neoplasias hematológicas e/ou tumores 

sólidos, no período de janeiro de 2009 a julho de 2015.  

O ICESP integra o complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), uma autarquia especial 

vinculada ao Governo do Estado de São Paulo. Esse complexo é reconhecido 

como o maior e mais importante centro de atendimento médico e hospitalar da 

América Latina. O ICESP é um hospital que possui 28 pavimentos, com 499 

leitos, sendo 85 de UTI, e atende somente pacientes provenientes do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

O instituto possui 100 poltronas de ambulatório para infusão de 

quimioterápicos. Em 2016 albergava 43.665 pacientes ativos, com 20.500 

internações durante o ano, além de 18.500 consultas médicas/mês, 12.000 

consultas outros profissionais/mês, com realização de 7.500 cirurgias e 48.000 

sessões de quimioterapia por todo o ano. 

Os pacientes incluídos foram os portadores de neoplasias hematológicas 

e/ou tumores sólidos, maiores de 18 anos, com pelo menos um episódio de 

bacteremia por Streptococcus pneumoniae.  

Cada episódio de bacteremia foi considerado como um caso. Em 

pacientes com mais de um episódio, apenas o primeiro foi incluído.   
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4.3  Avaliação microbiológica 

 

As cepas de pneumococo foram isoladas do sangue seguindo a conduta 

hospitalar para diagnóstico etiológico. As cepas foram adquiridas por meio de 

espécimes de sangue coletados de pacientes atendidos no ICESP, solicitadas 

pelo médico assistente na rotina por suspeita de infecção. 

As unidades do ICESP em que se encontravam os pacientes atendidos 

foram: Ambulatórios, CAIO (Centro de Atendimento de Intercorrências 

Oncológicas), Centro Cirúrgico, Hospital-Dia, Unidades de Internação e 

Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). 

Todas as amostras foram recebidas no Laboratório de Microbiologia da 

Divisão de Laboratório Central do Hospital das Clínicas da Universidade de 

São Paulo. As amostras foram analisadas através do sistema automatizado 

BACTEC 9240® (Becton Dickinson, Sparks, MD) e foram consideradas 

positivas quando houve o crescimento de um ou mais microrganismos. Na 

sequência, foi realizada a bacterioscopia direta do caldo de cultura (coloração 

pelo método de Gram) e a semeadura em placas contendo ágar chocolate, 

ágar MacConkey e ágar sangue azida. 

Após a semeadura, as placas foram incubadas em estufa bacteriológica 

em atmosfera de CO2 a 5% a 35 +/- 2°, por 20 a 24 horas (h). Os testes de 

identificação das bactérias isoladas e os perfis de sensibilidade frente aos 

antimicrobianos foram efetuados utilizando o sistema automatizado 

MicroScan® (Simens) e Vitek®. 

A identificação do pneumococo foi realizada pela morfologia bacteriana 

pela coloração de Gram (diplococo Gram-positivo), pelas características de 

crescimento em placas de Ágar- sangue de carneiro a 5% (colônias brilhantes, 

mucóides, com halo de alfa-hemólise) e pelos testes de suscetibilidade à 

optoquina e aos sais biliares (8).  

A suscetibilidade antimicrobiana das cepas foi realizada pelo teste de 

difusão em disco e pela concentração inibitória mínima (CIM) segundo a 

metodologia e critérios padronizados pelo Clinical and Laboratory Standards 

Institute (CLSI/NCCLS) (165). Os antimicrobianos avaliados foram penicilina, 
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ceftriaxone, cefotaxima, cloranfenicol, tetraciclina, levofloxacina,  

sulfametozaxol-trimetoprim e vancomicina.  

Os pontos de corte da penicilina e ceftriaxone foram definidos de acordo 

com a CIM, determinada em microgramas por ml (g/ml) conforme explicitados 

abaixo (S: sensível, I: intermediário; R: resistente), segundo definido pelas 

recomendações do CLSI(165). 

Penicilina (não-meningite) S  2; I=4; R  8     

Penicilina meningite S  0,06; I=4; R  0,12 

Ceftriaxone (não-meningite) S  1; I=2; R  4 

Ceftriaxone meningite S  0,5; I=1; R  2 

 

As cepas de pneumococo, após identificação, foram encaminhadas ao 

Instituto Adolfo Lutz onde foram sorotipadas pela reação de Quellung, que é 

uma reação antígeno-anticorpo visualizada em microscopia pelo 

entumecimento capsular, utilizando soros antipolissacarideos específico do 

mesmo tipo, produzidos pelo Staten Serum Institute, Copenhaguem, 

Dinamarca (173). 

 

 

4.4  Definições 

 

 Infecção comunitária 

Considerada se a data do evento da infecção ocorresse em até 48 horas 

após a admissão hospitalar, e não configurasse relação com assistência à 

saúde no período.(174) 

 

 Infecção relacionada à assistência à saúde  

Considerada se a primeira manifestação clínica ou microbiológica da 

infecção ocorresse após 48h da admissão hospitalar ou ocorresse em paciente 

não internado, porém submetido a qualquer procedimento invasivo ou 

quimioterapia dentro de 30 dias antes da data da infecção (99). 
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 Bacteremia primária  

Infecção primária da corrente sanguínea - microrganismo identificado em 

hemocultura, não relacionado a infecção em outro sítio, exceto dispositivo 

intravascular. 

 

 Bacteremia secundária  

Microrganismo identificado em hemocultura e relacionado a infecção em 

outro sítio.  

 

 Critérios Diagnósticos de Infecção 

Os critérios diagnósticos das infecções foram de acordo com o definido 

pelo médico assistente conforme anotado em prontuário eletrônico do ICESP. 

Na ausência de um diagnóstico preciso, o investigador utilizou aqueles 

estabelecidos pelo CDC/NHSN (Centers for Disease Control and Prevention/ 

National Healthcare Safety Network) (175) com base em anamnese, história 

clínica, achados radiológicos, tomográficos e exames laboratoriais de cada 

paciente. 

 

 Neutropenia  

Contagem absoluta de neutrófilos menor ou igual a 500 

células/µL(165, 174-176). 

 

 Neutropenia intensa 

Contagem absoluta de neutrófilos menor ou igual a 100 

células/uL(46, 176-178). 

 

 Neutropenia prolongada 

Neutropenia com duração igual ou maior do que 7 dias (46). 

 

 

 



  Método  36 

 

 

4.5  Tratamento Estatístico 

 

4.5.1  Desfechos 

 

Os seguintes desfechos foram avaliados: 

 Óbito em 48 horas: evolução para óbito em até 48 horas após a 

hemocultura positiva (bacteremia) para S. pneumoniae; 

 Óbito em 10 dias: Evolução para óbito em até 10 dias após a 

hemocultura positiva (bacteremia) para S. pneumoniae; 

 Sobrevida em 1 ano. 

 

4.5.2  Variáveis 

 

As seguintes variáveis foram avaliadas, e obtidas dos prontuários 

eletrônicos e do sistema informatizado da Divisão de Laboratório Central (DLC) 

do HCFMUSP: 

 Sexo 

 Idade em anos  

 Etnia autodeclarada pelo paciente ou definida pelo médico 

assistente na ausência do primeiro. 

 Diagnóstico da doença oncológica  

 Karnofsky Performance Status – avaliação de estado funcional do 

indivíduo portador de câncer. Permite a classificação dos pacientes 

acerca do seu grau de funcionalidade, com acesso ao prognóstico. 

Varia de uma escala de 0 a 100%, com este último representando 

uma situação clínico-funcional normal. Quanto menor, pior a 

sobrevida para a maior parte das doenças graves. (179) 

 ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) – avaliação de 

progressão da doença oncológica, interferência da mesma sobre as 

atividades diárias, determinação do prognóstico e resposta ao 

tratamento. Varia de uma escala de 0 a 5, sendo a escala 0 preditor 

de atividades normais. (180) 
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 SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment) - escore para 

monitorar a falência de órgãos e sistemas em pacientes graves em 

sepse.(181) 

 Presença de metástases 

 Quimioterapia no último mês, segundo a classificação: 

 Agentes alquilantes: ciclofosfamida, clorambucil, melphalano;  

 Alcalóides: docetaxel, etoposídeo, irinotecano, pacliataxel, 

vinblastina, vincristina, vinorelbina;  

 Antimetabólitos (5FU, gencitabina, citarabina, metotrexato); 

 Citotóxicos (bleomicina, capecitabina, doxorrubicina, mitomicina);  

 Inibidor tirosina quinase (imatinibe, sorafenibe);  

 Platinas (carboplatina, cisplatina, oxaliplatina). 

 Uso de anticorpos monoclonais no último mês 

 Corticoterapia no último mês (definido início de uso pelo menos 14 

dias antes do episódio de bacteremia, em uso diário e regular de 

prednisona na dose maior ou igual a 0,5mg/kg/dia ou glicocorticoide 

em dose equivalente) (182) 

 Radioterapia no último mês 

 Neutropenia – vigente e no último mês 

 Neutropenia grave - vigente e no último mês 

 Neutropenia prolongada – vigente e no último mês 

 Uso de dispositivos invasivos dentro de 48 horas anteriores ao 

episódio de bacteremia 

 Cateter venoso central (CVC) – curta ou longa permanência  

 Sonda vesical de demora (SVD)  

 Ventilação mecânica (VM) invasiva  

 Internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nas últimas 48 horas 

 Uso de antimicrobianos (ATB) no último mês 

 Diabetes Mellitus (DM) prévia diagnosticada (183) 

 Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) prévia diagnosticada (183) 

 Insuficiência cardíaca congestiva (ICC) prévia diagnosticada (183) 



  Método  38 

 

 

 Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) prévia 

diagnosticada (183) 

 Tabagismo: tabagistas atuais e ex-tabagistas, definidos por indivíduo 

com hábito de fumo de tabaco regular e diário por um ano ou mais 

prévio, independentemente do tempo de interrupção do hábito de 

fumar. 

 Vacina anti-pneumocócica prévia, qual e quando; dados obtidos 

através do banco de dados eletrônico do CRIE-HCFMUSP (Centro 

de Regulação de Microbiológicos Especiais) 

 Episódio de bacteremia 

 Caracterização epidemiológica: infecção comunitária ou infecção 

relacionada à assistência à saúde (IRAS); 

 Sítio da infecção 

 Tratamento instituído no momento da bacteremia 

 Bacteremia Polimicrobiana (hemocultura positiva para 

Streptococcus pneumoniae e outro agente concomitantemente 

na mesma amostra) 

 

4.5.3  Análise estatística 

 

Todos os episódios foram incluídos para análise descritiva e estatística 

de todas as variáveis. Foram descritas as características dos pacientes, com 

uso de frequências absolutas e relativas para as variáveis qualitativas e 

medidas resumo (média e desvio padrão) para as variáveis quantitativas (184).  

Foram descritas as mortalidades em 48h e até 10 dias segundo as 

características avaliadas e verificada a associação das características com os 

desfechos com uso de testes qui-quadrado, testes da razão de 

verossimilhanças ou testes exatos de Fisher e comparadas as características 

quantitativas segundo desfechos com uso de testes Mann-Whitney ou testes 

t-Student. Foram estimados os Odds Ratio (OR) de cada variável com os 

desfechos com os respectivos intervalos de 95% de confiança com uso de 

regressão logística bivariada(184). 
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Foram testados nos modelos múltiplos todas as variáveis que nos testes 

bivariados apresentaram nível de significância de 0,10 (p < 0,1) com uso de 

regressão logística múltipla e selecionadas as variáveis dos modelos finais pelo 

método stepwise com critério de seleção Backward com entrada e saída em 5%. 

A sobrevida dos pacientes foi estimada segundo cada variável com uso 

da função Kaplan-Meier seguidos de testes log-rank para comparar as 

sobrevidas entre as categorias das variáveis qualitativas. Foram calculados os 

Hazard Ratios (HR) com os respectivos intervalos com 95% de confiança com 

uso de regressão de Cox bivariadas. Foram testadas no modelo múltiplo todas 

as variáveis que nos testes bivariados apresentaram nível de significância de 

0,10 (p < 0,1) com uso de regressão múltipla de Cox e selecionadas as 

variáveis do modelo final pelo método stepwise com critério de seleção 

Backward com entrada e saída em 5%(185). 

Para realização das análises foi utilizado o software IBM-SPSS for 

Windows versão 20.0, e para tabulação dos dados foi utilizado o software 

Microsoft Excel 2003. Os testes foram realizados com nível de significância de 5%. 
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5  Resultados 

 

 

 

Foram identificados no período do estudo 165 episódios de bacteremia 

por S. pneumoniae em 161 pacientes. Para a análise, foram incluídos apenas o 

primeiro episódio de cada paciente, sendo excluídos 4 recidivas. Assim, 161 

episódios em 161 pacientes foram incluídos na análise estatística.   

As características demográficas e clínicas dos indivíduos estão descritas 

na tabela 2.  A média de idade foi de 61,67 anos, sendo 101 homens (62,7%). 

Todos os pacientes eram portadores de alguma neoplasia, sendo 75,2% (121) 

portadores de tumores sólidos e 24,8% (40) de neoplasias hematológicas. 

Quase um terço dos pacientes (29,2%) eram portadores de tumores do trato 

respiratório, cavidade oral ou cabeça e pescoço.         

Entre as comorbidades, observaram-se 78 portadores de DPOC (48,45%), 

com uma proporção de 54,7% tabagistas ou ex-tabagistas (88 pacientes), 

75  hipertensos (46,6%), 33 diabéticos (20,5%), 8 portadores de SIDA 

(Síndrome da Imunodeficiência Adquirida)/ HIV (Human Immunodeficiency 

Virus – Vírus da Imunodeficiência Humana)  e 1 paciente esplenectomizado. 
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Tabela 2 - Descrição das características demográficas avaliadas em 161 pacientes 

 Características Demográficas Descrição, n (%) 

Gênero  

Feminino 60 (37,3) 
Masculino 101 (62,7) 
  Idade (anos)  

média ± DP 61,7 ± 11,9 
mediana (mín.; máx.) 62,1 (27,2; 91,1) 
  Etnia  
Amarelo 2 (1,2) 
Branco 104 (64,6) 
Negro 27 (16,8) 
Pardo 28 (17,4) 

Neoplasia, n (%)  

Tumores sólidos  121 (75,2%) 
Cabeça e pescoço

1
 24 (14,9) 

TGI
2
 44 (27,3) 

Trato respiratório 23 (14,3) 
Fígado/Vias Bililares 10 (6,2) 
Mamas 6 (3,7) 
Pâncreas 4 (2,5)       
Genitourinário feminino 4 (2,5) 
Ossos/Cartilagem/PPM

3
 4 (2,5) 

Genitourinário masculino 1 (0,6) 
Timo/Parótidas 1 (0,6) 

Neoplasias hematológicas 40 (24,8%) 

MM 20 (12,4) 
Linfoma não Hodgkin 14 (8,7) 
Linfoma Hodgkin 4 (2,5) 
Leucemias 2 (1,2) 
  Comorbidades  

HAS 75 (46,6) 
DM 33 (20,5) 
ICC 12 (7,5) 
DPOC 78 (48,4) 
Tabagismo 88 (54,7) 
Esplenectomia 1 (0,6) 
SIDA/HIV 8 (5) 
Metástases 90 (55,9) 
  KARNOFSKY  

90/100 62 (40,3) 
70/80 62 (40,3) 
< 70 30 (19,5) 
  ECOG  

0/1 86 (54,8) 
2/3/4 71 (45,2) 

1
Cabeça e pescoço, cavidade oral, laringe e faringe; 

2
Trato gastrointestinal (esôfago, estômago, intestino 

delgado e grosso, ânus e reto; 
3
Pele e partes moles 

 

A caracterização dos episódios de infecção, com dados microbiológicos 

e clínicos, encontra-se na Tabela 3. As infecções foram classificadas como 

comunitárias em 32,9% dos episódios, em 67,1% como IRAS. Entre todos os 

episódios de bacteremia, 66,5% (107) ocorreram em pacientes que haviam 
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sido submetidos a procedimento invasivo, quimioterapia ou internação com 

duração maior do que 48 horas nos últimos 30 dias. 

Mais da metade da casuística apresentou febre nas 48 horas que 

antecederam a infecção pneumocócica (97/60,2%). A infecção teve como foco 

primário o pulmão em 79,5% dos casos (128).  

Em relação à neutropenia, 26,7% dos pacientes apresentaram 

neutropenia no mês anterior ao episódio, e 23,6% apresentavam neutropenia 

vigente no momento da infecção. A mortalidade em 48 horas foi de 20,5%, e 

em 10 dias de 33,5%.  

 

Tabela 3 - Descrição das características avaliadas dos 161 episódios de bacteremia por 

Streptococcus pneumoniae 

Características do Episódio Descrição n; (%) 

Infecção comunitária 53 (32,9) 

Infecção relacionada a assistência à saúde (IRAS) 108 (67,1) 

Sítio primário de infecção, n (%)  

 Pulmão 128 (79,5) 

 Abdome 16 (9,9) 

 Infecção de Corrente Sanguínea 7 (4,3) 

 Sistema Nervoso Central 3 (1,9) 

 Orofaringe/Seios da face 2 (1,2) 

 Pele e Partes Moles 2 (1,2) 

 Vias biliares 2 (1,2) 

 Vias urinárias 1 (0,6) 

SOFA (pontos)  

 média ± DP 5,32 ± 3,55 

 mediana (mín.; máx.) 5 (0; 17) 

Procedimento invasivo/quimioterapia/internação por mais de 48h nos 
últimos 30 dias 

107 (66,5) 

Febre nas 48h anteriores ao episódio 97 (60,2) 

Uso de antibiótico no último mês 50/160 (31,3) 

Radioterapia último mês 28 (17,4) 

Quimioterapia último mês 94 (58,4)
 1
 

 Agentes alguilantes (ciclofosfamida, clorambucil, melphalano)  13/74 (17,6) 

 Alcalóides (docetaxel, etoposídeo, irinotecano, pacliataxel, 
vinblastina, vincristina, vinorelbina) 

37/74 (50) 

 Antimetabólitos (5FU, gencitabina, citarabina, metotrexato) 14/74 (18,9) 

 Citotóxicos (bleomicina, capecitabina, doxorrubicina, mitomicina) 14/74 (18,9) 

 Inibidor tirosina quinase (imatinibe, sorafenibe) 3/74 (4,1) 

 Platinas (carboplatina, cisplatina, oxaliplatina) 38/74 (51,4) 

 Antagonista estrogênio (tamoxifeno) 1/74 (1,4) 

 Anticorpo monoclonal (cetuximab) 1/74 (1,4) 

 Anticorpos último mês 4 (2,5) 

 Corticoterapia último mês 50 (31,1) 

Continua... 
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Tabela 3 (continuação) - Descrição das características avaliadas dos 161 episódios de 

bacteremia por Streptococcus pneumoniae 

Características do Episódio Descrição n; (%) 

Dispositivos invasivos 48h antes do episódio 17 (10,6) 

 Presença de cateter venoso central curta ou longa duração  8 (5) 

 Presença de traqueostomia  6 (3,8) 

 Sonda vesical de demora  2 (1,2) 

 Ventilação mecânica  1 (0,6) 

 UTI 48h antes do episódio 1 (0,6) 

Neutropenia  

 Neutropenia último mês 43 (26,7) 

 Neutropenia vigente 38 (23,6) 

 Neutropenia grave vigente 34 (21,1) 

 Neutropenia prolongada último mês   10 (6,2) 

 Neutropenia febril nas 48h anteriores ao episódio 30 (18,6) 

Sensibilidade da Cepa  

Sensibilidade Penicilina Não-Meningite, n (%) 140 (99,3%) 

Sensibilidade Penicilina Meningite, n (%) 113 (80,1%) 

Sensibilidade Ceftriaxone Não-Meningite, n (%) 146 (100%)  

Sensibilidade Ceftriaxone Meningite, n (%) 140 (95,9%)  

 MIC Penicilina (N = 141) 

o mediana (mín.; máx.) 0,016 (0,006; 4) 

 MIC Ceftriaxone (N = 145) 

o mediana (mín.; máx.) 0,016 (0,001; 1) 

 Clindamicina sensível 141 (91,6) 

 Cloranfenicol sensível  154 (99,4) 

 Eritromicina sensível 136 (87,7) 

 Levofloxacino sensível  155 (100) 

 Sulfametoxazol/Trimetropim sensível 88 (57,1)  

 Tetraciclina sensível 124 (81,6) 

 Vancomicina sensível 155 (100) 

Vacinação  

 Sorotipo vacinal VCV 13
2
 61/120 (50,8) 

 Sorotipo vacinal VPV 23
3
 89/120 (74,2) 

 Vacina pneumocócica antes do episódio 4/9 (45) 

 Vacinação antipneumocócica em qualquer momento 9/161 (5,6) 

 Outras vacinas antes do episódio 30/161 (18,6)  

Tratamento Antimicrobiano  

 Penicilinas (Oxacilina, Amoxacilina, Piperacilina/Tazobactam)   90/160 (56,3) 

 Glicopeptídeo/Linezolida                                             82/160 (51,3) 

 Cefalosporina 3ª e 4ª geração 72/160 (45) 

 Quinolonas   29/160 (18,1) 

 Clindamicina   7/160 (4,4) 

 Sulfametoxazol/Trimetoprim (SMX-TMP) 1/160 (0,6) 

Continua... 
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Tabela 3 (conclusão) - Descrição das características avaliadas dos 161 episódios de bacteremia 

por Streptococcus pneumoniae 

Características do Episódio Descrição n; (%) 

Bacteremia polimicrobiana 24 (14,9) 

 Gram-positivo   

 Staphylococcus spp
4
 3 (50) 

 Outros Streptococcus spp (que não pneumoniae) 3 (50) 

 Gram-negativo   

 Enterobactérias
5
 11 (57,9) 

 Não-fermentadores
6
 8 (42,1) 

Evolução  

 Óbito em 48h                                                         33 (20,5) 

 Óbito em 10 dias 54 (33,5) 
1
Dados disponíveis somente em 74 de 94 episódios que referiram quimioterapia prévia; 

2
Vacina VCV 13, 

ou vacina pneumocócica conjugada valente 13; 
3
Vacina VPV 23, ou vacina pneumocócica polissacarídea 

valente 23; 
4
Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase negativo, Staphylococcus epidermidis; 

5
Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterococcus spp, Morganella morganii; 

6
Pseudomonas 

aeruginosa, Acinetobacter baumanii. NOTA: MIC significa “Minimum inibitory concentration” ou 
concentração inibitória mínima. 

 

 

Informações sobre os sorotipos estavam disponíveis em 124 cepas 

(figura 1; tabela 4). O mais prevalente foi o sorotipo 3 (10%), seguido do 9N 

(6,67%). Em 62 episódios (51,67%), o sorotipo do Pneumococo pertencia à 

vacina conjugada valente 13 (VCV 13), e em 96 (80%) pertenciam às cepas da 

vacina polissacarídea 23 (VPV) 23. 

 

 

Figura 1 - Sorotipos idenfiticados em 124 cepas de 161 episódios de bacteremias por 

Streptococcus pneumoniae 
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Tabela 4 - Distribuição dos Sorotipos em 124 cepas identificadas em 161 episódios por 

Streptococcus pneumoniae 

Sorotipo % N 

3 9,68 12 

9N 6,45 8 

19A 5,65 7 

23F 5,65 7 

6A 5,65 7 

11A 4,84 6 

12F 4,84 6 

6B 4,84 6 

8 4,03 5 

14 4,03 5 

4 3,23 4 

5 3,23 4 

15A 3,23 4 

15B 3,23 4 

7F 3,23 4 

19F 2,42 3 

22F 2,42 3 

25A 2,42 3 

9V 2,42 3 

13 1,61 2 

17F 1,61 2 

23A 1,61 2 

24F 1,61 2 

6C 1,61 2 

10 0,81 1 

20 0,81 1 

10A 0,81 1 

11B 0,81 1 

16F 0,81 1 

18A 0,81 1 

18B 0,81 1 

18C 0,81 1 

28A 0,81 1 

35B 0,81 1 

35C 0,81 1 

35F 0,81 1 

3A 0,81 1 
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A análise bivariada de fatores associados a mortalidade em 48 horas 

está demonstrada na Tabela 5. O resultado do modelo final múltiplo está 

descrito na Tabela 6.  

 

 
Tabela 5 - Fatores potencialmente associados a mortalidade em 48 horas segundo as 

características avaliadas e resultado dos testes bivariados, em 161 episódios de bacteremia 

por Streptococcus pneumoniae  

Variável 
Óbito em 48h 

OR 
IC (95%) 

p 
Não Sim Inferior Superior 

Gênero 
     

0,183 

 Feminino 51 (85) 9 (15) 1,00 
    Masculino 77 (76,2) 24 (23,8) 1,77 0,76 4,11 

 Idade (anos) 
  

0,98 0,95 1,01 0,122** 

 média ± DP 62,4±11,8 58,8 ± 12,3 
    

 mediana (mín.; máx.) 
62 (27,2; 
91,1) 

62,1    
(30,8; 85,1) 

    Etnia 
     

0,061# 

 Amarelo 0 (0) 2 (100) & 
    Branco 84 (80,8) 20 (19,2) 0,71 0,27 1,91 

  Negro 23 (85,2) 4 (14,8) 0,52 0,13 2,04 
  Pardo 21 (75) 7 (25) 1,00 

   Infecção comunitária 43 (81,1) 10 (18,9) 0,86 0,38 1,97 0,720 

Infecção relacionada a assistência 
à saúde 85 (78,7) 23 (21,3) 1,16 0,51 2,66 

 Sítio primário de infecção 
     

0,720 

 Pulmão 97 (75,8) 31 (24,2) 1,00 
  

0,216# 

 Abdome 14 (87,5) 2 (12,5) 0,45 0,10 2,08 
  Infecção de Corrente 

Sanguínea 7 (100) 0 (0) & 
    Sistema Nervoso Central 3 (100) 0 (0) & 
    Orofaringe/Seios da face 2 (100) 0 (0) & 
    Pele e partes moles 2 (100) 0 (0) & 
    Vias biliares 2 (100) 0 (0) & 
    Vias urinárias 1 (100) 0 (0) & 
   Neoplasia 

     
0,870# 

 Cabeça e pescoço 
1
 16 (66,7) 8 (33,3) 1,00 

    TGI
2
 33 (75) 11 (25) 0,67 0,22 1,98 

  Trato respiratório 20 (87) 3 (13) 0,30 0,07 1,32 
  Fígado/Vias Bililares 8 (80) 2 (20) 0,50 0,09 2,93 
  Mamas 5 (83,3) 1 (16,7) 0,40 0,04 4,02 
  Pâncreas 3 (75) 1 (25) 0,67 0,06 7,48 
  Genitourinário feminino 3 (75) 1 (25) 0,67 0,06 7,48 
  Ossos/Cartilagem/PPM 3 (75) 1 (25) 0,67 0,06 7,48 
  Genitourinário masculino 1 (100) 0 (0) & 

    Timo/Parótidas 1 (100) 0 (0) & 
    MM 18 (90) 2 (10) 0,22 0,04 1,20 

  Linfoma não Hodgkin 12 (85,7) 2 (14,3) 0,33 0,06 1,86 
  Linfoma Hodgkin 3 (75) 1 (25) 0,67 0,06 7,48 
  Leucemias 2 (100) 0 (0) & 

  
 Continua... 
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Tabela 5 (continuação) - Fatores potencialmente associados a mortalidade em 48 horas 

segundo as características avaliadas e resultado dos testes bivariados, em 161 episódios de 

bacteremia por Streptococcus pneumoniae 

Variável 
Óbito em 48h 

OR 
IC (95%) 

p 
Não Sim Inferior Superior 

Febre nas 48h anteriores ao episódio 80 (82,5) 17 (17,5) 0,64 0,30 1,38 0,250 

Neutropenia último mês 25 (58,1) 18 (41,9) 4,94 2,19 11,14 <0,001 

Neutropenia vigente 21 (55,3) 17 (44,7) 5,41 2,37 12,39 <0,001 

Neutropenia grave último mês 22 (57,9) 16 (42,1) 4,54 1,99 10,32 <0,001 

Neutropenia grave vigente 19 (55,9) 15 (44,1) 4,78 2,06 11,08 <0,001 

Neutropenia prolongada último mês 7 (70) 3 (30) 1,73 0,42 7,08 0,429* 

Neutropenia febril nas 48h 
anteriores ao episódio 19 (63,3) 11 (36,7) 2,87 1,20 6,86 0,015 

Uso de ATB no último mês 41 (82) 9 (18) 0,83 0,35 1,95 0,670 

KARNOFSKY      0,116 

 90/100 53 (85,5) 9 (14,5) 1,00    

 < 90 69 (75) 23 (25) 1,96 0,84 4,59 

 ECOG 

     

0,357 

 0/1/2 96 (80,7) 23 (19,3) 1,00 

    ¾ 28 (73,7) 10 (26,3) 1,49 0,64 3,50 

 SOFA 

  

1,40 1,23 1,60 <0,001£ 

 média ± DP 4,47±2,83 8,64 ± 4,14 

     mediana (mín.; máx.) 4 (0; 15) 8 (2; 17) 

    Radioterapia último mês 20 (71,4) 8 (28,6) 1,73 0,68 4,37 0,244 

Quimioterapia último mês 72 (76,6) 22 (23,4) 1,56 0,70 3,47 0,279 

Metástases 69 (76,7) 21 (23,3) 1,50 0,68 3,30 0,315 

Anticorpos último mês 3 (75) 1 (25) 1,30 0,13 12,94 >0,999* 

Corticoterapia último mês 39 (78) 11 (22) 1,14 0,51 2,58 0,751 

Dispositivos invasivos 48h antes    
do episódio 15 (88,2) 2 (11,8) 0,49 0,11 2,24 0,528* 

 Presença de CVC curta ou longa  7 (87,5) 1 (12,5) 0,54 0,06 4,55 >0,999* 

 Presença de TQT  5 (83,3) 1 (16,7) 0,76 0,09 6,70 >0,999* 

 SVD  2 (100) 0 (0) & 

  

>0,999* 

 VM  1 (100) 0 (0) & 

  

>0,999* 

 UTI 48h antes do episódio 1 (100) 0 (0) & 

  

>0,999* 

Sensibilidade da cepa 

MIC Penicilina 

  

0,57 0,18 1,86 0,771£ 

 mediana (mín.; máx.) 
0,016 
(0,008; 4) 

0,016 
(0,006; 1) 

    MIC Ceftriaxone 

  

0,87 0,13 5,91 0,856£ 

 mediana (mín.; máx.) 
0,016 
(0,004; 1) 

0,016 
(0,001; 1) 

     Cepa sensível a penicilina    
(MIC não-meningite) 112 (80) 28 (20) & 

  

>0,999* 

 Cepa sensível a ceftriaxone  
(MIC não-meningite) 116 (79,5) 30 (20,5) & 

  

& 

o Clindamicina 113 (80,1) 28 (19,9) 1,36 0,29 6,50 >0,999* 

o Cloranfenicol 124 (80,5) 30 (19,5) & 

  

0,200* 

o Eritromicina 107 (78,7) 29 (21,3) 2,30 0,50 10,55 0,368* 

o Levofloxacino 124 (80) 31 (20) &   & 

o SMX/TMP 67 (76,1) 21 (23,9) 1,99 0,84 4,68 0,113 

o Tetraciclina 97 (78,2) 27 (21,8) 2,32 0,65 8,27 0,184 

o Vancomicina 124 (80) 31 (20) &   & 

Continua... 
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Tabela 5 (conclusão) - Fatores potencialmente associados a mortalidade em 48 horas segundo 

as características avaliadas e resultado dos testes bivariados, em 161 episódios de bacteremia 

por Streptococcus pneumoniae 

Variável 
Óbito em 48h 

OR 
IC (95%) 

p 
Não Sim Inferior Superior 

Vacinação       

 Vacinação antipneumocócica 
em qualquer momento 9 (100) 0 (0) &   & 

 Outras vacinas antes da 
bacteremia 8 (100) 0 (0)    0,046 

 Sorotipo vacinal VCV 13
3
 45 (73,8) 16 (26,2) 2,64 1,00 6,99 0,618 

 Sorotipo vacinal VPV 23
4
 71 (79,8) 18 (20,2) 1,32 0,44 3,91 >0,999* 

 Vacina pneumocócica antes do 
episódio 4 (100) 0 (0) &    

Comorbidades       

 HAS 62 (82,7) 13 (17,3) 0,69 0,32 1,51  

 DM2 32 (97) 1 (3) 0,09 0,01 0,71 0,353 

 ICC 12 (100) 0 (0) &   0,005 

 DPOC 64 (82,1) 14 (17,9) 0,74 0,34 1,60 0,128* 

 Tabagismo 73 (83) 15 (17) 0,63 0,29 1,36 0,437 

 Esplenectomia 1 (100) 0 (0) &   0,234 

 SIDA/HIV 6 (75) 2 (25) 1,31 0,25 6,82 >0,999* 

Tratamento        

 Instituído nas primeiras 24h 115 (81) 27 (19) 0,47 0,16 1,36 0,212* 

 Cefalosporina 3ª e 4ª geração 63 (87,5) 9 (12,5) 0,38 0,16 0,88 0,022 

 Penicilinas 72 (80) 18 (20) 0,92 0,42 1,98 0,825 

 Quinolonas 28 (96,6) 1 (3,4) 0,11 0,01 0,85 0,012 

 Glicopeptídeo/Linezolida 67 (81,7) 15 (18,3) 0,75 0,35 1,61 0,455 

 SMX/TMP 1 (100) 0 (0) &   >0,999* 

 Clindamicina 5 (71,4) 2 (28,6) 1,57 0,29 8,50 0,634* 

Bacteremia polimicrobiana 12 (50) 12 (50) 5,52 2,19 13,94 <0,001* 

 Gram-positivo      >0,999* 

 Staphylococcus spp
5
 2 (66,7) 1 (33,3) 1,00    

 Outros Streptococcus 2 (66,7) 1 (33,3) 1,00 0,03 29,81  

 Gram-negativo      0,650* 

 Enterobactérias
6
 6 (54,5) 5 (45,5) 1,00    

 BGNNF
7
 3 (37,5) 5 (62,5) 2,00 0,31 12,84  

Teste qui-quadrado; * Teste exato de Fisher; # Teste da razão de verossimilhanças; ** Teste t-Student; £ 
Teste Mann-Whitney; & Não é possível estimar. 
1
Cabeça e pescoço, cavidade oral, laringe e faringe; 

2
Trato gastrointestinal (esôfago, estômago, intestino 

delgado e grosso, ânus e reto; 
3
Vacina VCV 13, ou vacina pneumocócica conjugada valente 13; 

4
Vacina VPV 

23, ou vacina pneumocócica polissacarídea valente 23; 
5
Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase 

negativo, Staphylococcus epidermidis; 
6
Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterococcus spp, Morganella 

morganii; 
7
Bacilos Gram-negativos não fermentadores: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii. 

NOTA: MIC significa “Minimum inibitory concentration” ou concentração inibitória mínima. 
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Tabela 6 - Resultado do modelo múltiplo para explicar a mortalidade em 48h, em 161 episódios 

de bacteremia por Streptococcus pneumoniae 

Variável OR 
IC (95%) 

p 
Inferior Superior 

SOFA 1,37 1,20 1,57 <0,001 

Bacteremia polimicrobiana 3,78 1,26 11,32 0,018 

Regressão logística múltipla     

 

 

A Tabela 5 mostra que a presença de neutropenia, no geral, aumentou a 

chance de mortalidade em 48h (p < 0,05), o SOFA foi estatisticamente maior 

nos pacientes que foram a óbito em 48h (p < 0,001), pacientes com diabetes 

apresentaram menor chance de mortalidade em 48h (p 0,005), pacientes em 

uso de cefalosporina 3ª e 4ª geração e pacientes em uso de quinolonas 

apresentaram menor chance de mortalidade em 48h (p 0,022 e p 0,012 

respectivamente) e pacientes com bacteremia polimicrobiana apresentaram 

maior chance de mortalidade em 48h (p < 0,001). 

A Tabela 6 mostra que conjuntamente, apenas o SOFA e a bacteremia 

polimicrobiana foram associados estatisticamente a mortalidade em 48h (p < 0,05), 

o aumento de uma unidade no SOFA acarretou aumento de 37% na chance 

de mortalidade em 48h e a chance de mortalidade em 48h de pacientes 

com bacteremia polimicrobiana foi 3,78 vezes a chance de pacientes sem 

bacteremia polimicrobiana. 

A análise bivariada de fatores associados a mortalidade em 10 dias está 

demonstrada na Tabela 7.  

O resultado do modelo final múltiplo está descrito na Tabela 8.  
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Tabela 7 - Fatores potencialmente associados a mortalidade em 10 dias segundo as 

características avaliadas e resultado dos testes bivariados, em 161 episódios de bacteremia 

por Streptococcus pneumoniae 

Variável 

Óbito em 10 dias 

OR 

IC (95%) 

p 

Não Sim 
Infe 
rior 

Supe 
rior 

Gênero 

     

0,034 

 Feminino 46 (76,7) 14 (23,3) 1,00 

    Masculino 61 (60,4) 40 (39,6) 2,16 1,05 4,42 

 Idade (anos) 

  

1,01 0,98 1,04 0,643** 

 média ± DP 61,3 ± 11,7 62,3 ± 12,4 

    
 mediana (mín.; máx.) 

61,3 (27,2; 
85,7) 

63,1 (30,8; 
91,1) 

    Etnia 

     

0,159# 

 Amarelo 0 (0) 2 (100) & 

    Branco 68 (65,4) 36 (34,6) 1,12 0,46 2,72 

  Negro 20 (74,1) 7 (25,9) 0,74 0,23 2,38 

  Pardo 19 (67,9) 9 (32,1) 1,00 

   Infecção comunitária 35 (66) 18 (34) 1,03 0,51 2,06 0,937 

IRAS
1
 72 (66,7) 36 (33,3) 0,97 0,49 1,95 0,937 

Sítio primário de infecção 

     

0,018# 

 Pulmão 79 (61,7) 49 (38,3) 1,00 

    Abdome 13 (81,3) 3 (18,8) 0,37 0,10 1,37 

  ICS  7 (100) 0 (0) & 

    SNC 3 (100) 0 (0) & 

    Orofaringe/Seios da face 2 (100) 0 (0) & 

    PPM 1 (50) 1 (50) 1,61 0,10 26,37 

  Vias biliares 2 (100) 0 (0) & 

    Vias urinárias 0 (0) 1 (100) & 

   Neoplasia 

     

0,056# 

 Cabeça e pescoço 
2
 13 (54,2) 11 (45,8) 1,00 

    TGI
3
 23 (52,3) 21 (47,7) 1,08 0,40 2,93 

  Trato respiratório 16 (69,6) 7 (30,4) 0,52 0,16 1,71 

  Fígado/Vias Bililares 8 (80) 2 (20) 0,30 0,05 1,69 

  Mamas 4 (66,7) 2 (33,3) 0,59 0,09 3,86 

  Pâncreas 2 (50) 2 (50) 1,18 0,14 9,83 

  Genitourinário feminino 3 (75) 1 (25) 0,39 0,04 4,35 

  Ossos/Cartilagem/PPM 3 (75) 1 (25) 0,39 0,04 4,35 

  Genitourinário masculino 1 (100) 0 (0) & 

    Timo/Parótidas 1 (100) 0 (0) & 

    MM 18 (90) 2 (10) 0,13 0,03 0,70 

  Linfoma não Hodgkin 12 (85,7) 2 (14,3) 0,20 0,04 1,08 

  Linfoma Hodgkin 3 (75) 1 (25) 0,39 0,04 4,35 

  Leucemias 0 (0) 2 (100) & 
  

 Febre nas 48h anteriores ao episódio 72 (74,2) 25 (25,8) 0,42 0,21 0,82 0,010 

Neutropenia último mês 20 (46,5) 23 (53,5) 3,23 1,56 6,67 0,001 

Neutropenia vigente 16 (42,1) 22 (57,9) 3,91 1,83 8,36 <0,001 

Neutropenia grave último mês 17 (44,7) 21 (55,3) 3,37 1,59 7,16 0,001 

Neutropenia grave vigente 14 (41,2) 20 (58,8) 3,91 1,78 8,59 <0,001 

Neutropenia prolongada último mês 6 (60) 4 (40) 1,35 0,36 4,99 0,733* 

Neutropenia febril nas 48h anteriores 
ao episódio 15 (50) 15 (50) 2,36 1,05 5,29 0,034 

Continua... 
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Tabela 7 (continuação) - Fatores potencialmente associados a mortalidade em 10 dias segundo 

as características avaliadas e resultado dos testes bivariados, em 161 episódios de bacteremia 

por Streptococcus pneumoniae 

Variável 

Óbito em 10 dias 

OR 

IC (95%) 

p 

Não Sim 
Infe 
rior 

Supe 
rior 

Metástases 53 (58,9) 37 (41,1) 2,22 1,11 4,41 0,022 

Uso de ATB no último mês 35 (70) 15 (30) 0,81 0,40 1,67 0,571 

KARNOFSKY 

     

0,053 

 90/100 47 (75,8) 15 (24,2) 1,00 

    < 90 56 (60,9) 36 (39,1) 2,01 0,98 4,12 

 ECOG 

     

0,032 

 0/1/2 85 (71,4) 34 (28,6) 1,00 

    ¾ 20 (52,6) 18 (47,4) 2,25 1,06 4,77 

 SOFA 

  

1,40 1,24 1,60 <0,001£ 

 média ± DP 4,12 ± 2,65 7,7 ± 3,93 

     mediana (mín.; máx.) 4 (0; 15) 7 (2; 17) 

    Radioterapia último mês 17 (60,7) 11 (39,3) 1,35 0,58 3,14 0,479 

Quimioterapia último mês 63 (67) 31 (33) 0,94 0,49 1,83 0,858 

Anticorpos último mês 1 (25) 3 (75) 6,24 0,63 61,43 0,110* 

Corticoterapia último mês 31 (62) 19 (38) 1,33 0,66 2,67 0,421 

Dispositivos invasivos 48h antes do 
episódio 14 (82,4) 3 (17,6) 0,39 0,11 1,42 0,142 

 Presença de CVC curta ou longa  6 (75) 2 (25) 0,65 0,13 3,32 0,719* 

 Presença de TQT  5 (83,3) 1 (16,7) 0,38 0,04 3,31 0,665* 

 SVD  2 (100) 0 (0) & 

  

0,551* 

 VM  1 (100) 0 (0) & 

  

>0,999* 

UTI 48h antes do episódio 0 (0) 1 (100) & 

  

0,335* 

MIC Penicilina 

  

1,16 0,62 2,19 0,904£ 

 média ± DP 0,19±0,452 0,235 ± 0,673 

     mediana (mín.; máx.) 0,016 (0,008; 2) 0,016 (0,006; 4) 

    MIC Ceftriaxone 

  

1,31 0,27 6,23 0,369£ 

 média ± DP 0,101 ± 0,212 0,114 ± 0,225 

     mediana (mín.; máx.) 0,016 (0,004;1) 0,016 (0,001; 1) 

    Sensibilidade da Cepa 

       Penicilina Não-Meningite 94 (67,1) 46 (32,9) & 

  

0,333* 

 Ceftriaxone Não-Meningite 96 (65,8) 50 (34,2) & 

  

& 

 Clindamicina 95 (67,4) 46 (32,6) 1,09 0,32 3,73 >0,999* 

 Cloranfenicol 104 (67,5) 50 (32,5) & 

  

0,329* 

 Eritromicina 89 (65,4) 47 (34,6) 1,98 0,62 6,31 0,241 

 Levofloxacino 104 (67,1) 51 (32,9) & 

  

& 

 SMX/TMP 57 (64,8) 31 (35,2) 1,35 0,68 2,68 0,398 

 Tetraciclina 80 (64,5) 44 (35,5) 2,02 0,76 5,35 0,153 

 Vancomicina 104 (67,1) 51 (32,9) & 

  

& 

Continua... 
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Tabela 7 (conclusão) - Fatores potencialmente associados a mortalidade em 10 dias segundo 

was características avaliadas e resultado dos testes bivariados, em 161 episódios de 

bacteremia por Streptococcus pneumoniae 

Variável 

Óbito em 10 dias 

OR 

IC (95%) 

p 

Não Sim 
Infe 
rior 

Supe 
rior 

Vacinação       

 Sorotipo vacinal VCV13
4
 36 (59) 25 (41) 2,72 1,21 6,14 0,014 

 Sorotipo vacinal VPV23
5
 62 (69,7) 27 (30,3) 0,92 0,38 2,20 0,842 

 Vacinação anti-pneumocócica 9 (100) 0 (0) & 

  

& 

 Outras vacinas antes da 
bacteremia 8 (100) 0 (0) & 

  

& 

 Vacina antes do episódio 4 (100) 0 (0) & 

  

0,539* 

Comorbidades       

 HAS 52 (69,3) 23 (30,7) 0,79 0,41 1,52 0,471 

 DM2 27 (81,8) 6 (18,2) 0,37 0,14 0,96 0,036 

 ICC 10 (83,3) 2 (16,7) 0,37 0,08 1,77 0,340* 

 DPOC 53 (67,9) 25 (32,1) 0,88 0,46 1,69 0,698 

 Tabagismo 61 (69,3) 27 (30,7) 0,75 0,39 1,45 0,399 

 Esplenectomia 1 (100) 0 (0) & 

  

>0,999* 

 SIDA/HIV 5 (62,5) 3 (37,5) 1,20 0,28 5,22 >0,999* 

Tratamento       

 Instituído nas primeiras 24h 98 (69) 44 (31) 0,36 0,13 0,97 0,038 

 Cefalosporina 3ª e 4ª geração 57 (79,2) 15 (20,8) 0,33 0,16 0,67 0,002 

 Penicilinas (Oxacilina, 
Amoxacilina, 
Piperacilina/Tazobactam) 55 (61,1) 35 (38,9) 1,71 0,87 3,36 0,119 

 Quinolonas 28 (96,6) 1 (3,4) 0,05 0,01 0,40 <0,001 

 Glicopeptídeo/Linezolida 51 (62,2) 31 (37,8) 1,45 0,75 2,81 0,266 

 SMX/TMP 1 (100) 0 (0) & 

  

>0,999* 

 Clindamicina 5 (71,4) 2 (28,6) 0,78 0,15 4,14 >0,999* 

Bacteremia polimicrobiana 10 (41,7) 14 (58,3) 3,40 1,39 8,28 0,005 

 Gram-positivo 

     

>0,999* 

o Staphylococcus spp
6
 2 (66,7) 1 (33,3) 1,00 

   o Outros Streptococcus 2 (66,7) 1 (33,3) 1,00 0,03 29,81 

  Gram-negativo 

     

0,147* 

o Enterobactérias
7
 6 (54,5) 5 (45,5) 1,00 

   o BGNNF
8
 1 (12,5) 7 (87,5) 8,40 0,76 93,34 

 Teste qui-quadrado; * Teste exato de Fisher; # Teste da razão de verossimilhanças; ** Teste t-Student; £ 
Teste Mann-Whitney; & Não é possível estimar 
1
Infecção relacionada a assistência à saúde; 

2
Cavidade oral, faringe e laringe; 

3
Trato gastrointestinal, 

inclusive retroperitônio; 
4
Vacina VCV 13, ou vacina pneumocócica conjugada valente 13; 

5
Vacina VPV 23, 

ou vacina pneumocócica polissacarídea valente 23; 
6
Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase 

negativo, Staphylococcus epidermidis; 
7
Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterococcus spp, 

Morganella morganii; 
8
Bacilos Gram-negativos não fermentadores Pseudomonas aeruginosa, 

Acinetobacter baumanii. NOTA: MIC significa “Minimum inibitory concentration” ou concentração inibitória 
mínima. 
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Tabela 8 - Resultado do modelo múltiplo para explicar a mortalidade até 10 dias em 161 

episódios de bacteremia por Streptococcus pneumoniae 

Variável OR 
IC (95%) 

p 
Inferior Superior 

Febre nas 48h anteriores ao episódio 0,35 0,14 0,88 0,026 

Neutropenia vigente 4,01 1,38 11,65 0,011 

ECOG (3/4) 5,93 2,04 17,22 0,001 

SOFA 1,41 1,20 1,66 <0,001 

Quinolonas 0,08 0,01 0,71 0,023 

Regressão logística múltipla     

 

 

A Tabela 7 mostra que, isoladamente, o gênero masculino, o sítio 

primário de infecção (pulmão e pele e partes moles), a presença febre nas 48h 

anteriores ao episódio, a neutropenia, presença de metástatses, ECOG, SOFA, 

sorotipo vacinal VCV 13, DM2, tratamento instituído nas primeiras 24h, uso de 

cefalosporina de 3ª e 4ª geração, quinolonas e bacteremia polimicrobiana 

apresentaram associação estatisticamente significativa com a mortalidade até 

10 dias (p < 0,05).     

Pela Tabela 8, tem-se que, conjuntamente, pacientes que apresentaram 

febre nas 48h anteriores ao episódio apresentaram 65% menor chance de 

mortalidade em até 10 dias, pacientes com neutropenia vigente apresentaram 

chance de mortalidade em até 10 dias 4,01 vezes a chance de pacientes sem 

neutropenia vigente, pacientes com ECOG (3/4) apresentaram 5,93 vezes a 

chance de mortalidade em até 10 dias comparado ao pacientes com ECOG 

(0/1/2), o aumento de uma unidade no SOFA acarretou aumento de 59% na 

chance de mortalidade até 10 dias, e a chance de mortalidade até 10 dias em 

pacientes que usaram quinolonas foi 92% menor. 

A análise da estimativa de sobrevida e características avaliadas 

encontra-se nas Tabelas 9 e 10.  
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Tabela 9 - Estimativa de sobrevida dos pacientes segundo as características avaliadas e 

resultado dos testes bivariados em 161 episódios de bacteremia por Streptococcus 

pneumoniae.  

Variável  
Tempo 

mediano 
estimado 

IC (95%) 
HR 

IC (95%) Óbitos 
Total  

N 
% p 

Inferior Superior Inferior Superior  

Gênero 

         

0,131 

Feminino 85,00 16,68 153,32 1,00 

  

44 60 73,3 

 Masculino 40,00 0,00 86,56 1,32 0,92 1,90 83 101 82,2 

 Idade (anos) 

   

1,00 0,99 1,01 

   

0,942* 

Etnia 

         

0,092 

Amarelo 2,00 # 

 

4,24 0,97 18,55 2 2 100 

 Branco 62,00 0,00 126,12 0,87 0,55 1,39 79 104 76 

 Negro 85,00 49,38 120,62 1,02 0,57 1,82 23 27 85,2 

 Pardo 53,00 0,00 143,75 1,00 

  

23 28 82,1 

 Infecção 
comunitária 105,00 0,00 257,86 0,73 0,50 1,07 37 53 69,8 0,104 

IRAS 53,00 20,75 85,25 1,37 0,93 2,01 90 108 83,3 0,104 

Febre nas 48h 
anteriores ao 
episódio 105,00 40,07 169,93 0,72 0,51 1,03 74 97 76,3 0,064 

Neutropenia 

          Neutropenia 
último mês 8,00 0,00 35,78 1,92 1,31 2,81 38 43 88,4 0,001 

Neutropenia 
vigente 3,00 0,00 10,25 1,88 1,26 2,80 33 38 86,8 0,001 

Neutropenia 
grave último 
mês 7,00 0,00 14,25 2,23 1,50 3,32 35 38 92,1 <0,001 

Neutropenia 
grave vigente 3,00 0,00 9,86 2,14 1,42 3,23 31 34 91,2 <0,001 

Neutropenia 
prolongada 
último mês 32,00 0,00 81,59 1,18 0,58 2,41 8 10 80 0,649 

Neutropenia 
febril nas 48h 
anteriores ao 
episódio 8,00 0,00 46,92 1,29 0,83 2,01 24 30 80 0,257 

Metástases 39,00 8,96 69,04 1,95 1,35 2,81 80 90 88,9 <0,001 

Uso de ATB no 
último mês 132,00 0,00 293,69 0,78 0,53 1,14 36 50 72,0 0,194 

KARNOFSKY 

         

0,022 

90/100 193,00 36,74 349,26 1,00 

  

45 62 72,6 

 < 90 39,00 13,62 64,38 1,53 1,05 2,21 76 92 82,6 

 ECOG 

         

0,004 

0/1/2 121,00 32,19 209,81 1,00 

  

89 119 74,8 

 3/4 15,00 0,00 39,13 1,78 1,19 2,66 34 38 89,5 

 SOFA 

   

1,23 1,17 1,30 

   

<0,001* 

RDT último mês 30,00 7,96 52,04 1,55 1,00 2,41 25 28 89,3 0,045 

QT último mês 77,00 12,39 141,61 1,02 0,72 1,46 75 94 79,8 0,895 

Anticorpos 
último mês 2,00 # 

 

3,63 1,31 10,08 4 4 100 0,006 

Continua... 
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Tabela 9 (continuação) - Estimativa de sobrevida dos pacientes segundo as características 

avaliadas e resultado dos testes bivariados em 161 episódios de bacteremia por Streptococcus 

pneumoniae 

Variável  
Tempo 

mediano 
estimado 

IC (95%) 
HR 

IC (95%) Óbitos 
Total N % p 

Inferior Superior Inferior Superior  
Corticoterapia 
último mês 43,00 0,00 89,20 1,47 1,02 2,12 45 50 90 0,034 

Dispositivos 
invasivos 48h 
antes do 
episódio 52,00 0,00 140,74 0,89 0,50 1,58 13 17 76,5 0,685 

CVC curta ou 
longa 48h antes 
do episódio 39,00 0,00 140,17 0,91 0,40 2,06 6 8 75 0,813 

TQT 48h antes 
do episódio 40,00 0,00 1037,41 0,70 0,26 1,89 4 6 66,7 0,469 

SVD antes do 
episódio 27,00 # 

 

1,36 0,34 5,51 2 2 100 0,661 

VM antes do 
episódio 27,00 # 

 

2,04 0,28 14,75 1 1 100 0,459 

UTI 48h antes do 
episódio 5,00 # 

 

3,30 0,46 23,98 1 1 100 0,196 

Sensibilidade da 
Cepa 

          MIC Penicilina 

   

1,27 0,91 1,76 

   

0,155* 

MIC Ceftriaxone 

   

1,96 0,90 4,25 

   

0,090* 

Sensibilidade 
Penicilina Não-
Meningite 68,00 25,48 110,52 0,33 0,05 2,38 111 140 79,3 0,232 

Sensibilidade 
Ceftriaxone 
Não-Meningite 67,00 26,30 107,71 

   

114 146 78,1 # 

Clindamicina 77,00 18,83 135,17 1,02 0,53 1,95 110 141 78 0,953 

Cloranfenicol 72,00 30,20 113,81 0,03 0,00 0,28 120 154 77,9 <0,001 

Eritromicina 68,00 16,57 119,43 1,07 0,62 1,84 106 136 77,9 0,809 

Levofloxacino 72,00 28,94 115,06 

   

121 155 78,1 # 

SMX/TMP 53,00 0,00 115,51 1,13 0,79 1,63 70 88 79,5 0,494 

Tetraciclina 53,00 1,55 104,45 1,54 0,93 2,55 100 124 80,6 0,086 

Vancomicina 72,00 28,94 115,06 

   

121 155 78,1 # 

Vacinação 

          Sorotipo vacinal 
VCV 13 53,00 0,00 110,94 1,36 0,90 2,04 50 61 82 0,135 

Sorotipo vacinal 
VPV 23 68,00 20,75 115,25 0,89 0,56 1,39 68 89 76,4 0,596 

Vacinação anti-
pneumocócica 758,00 0,00 

1909,1
9 # 

  

5 9 556 # 

Outras vacinas 
antes da 
bacteremia 185,00 0,00 528,71 2,57 0,49 13,49 6 8 75 0,248 

Vacina antes do 
episódio 185,00 0,00 437,84 1,40 0,46 4,29 4 4 100 0,548 

Continua... 
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Tabela 9 (conclusão). Estimativa de sobrevida dos pacientes segundo as características 

avaliadas e resultado dos testes bivariados em 161 episódios de bacteremia por Streptococcus 

pneumoniae 

Variável  
Tempo 

mediano 
estimado 

IC (95%) 
HR 

IC (95%) Óbitos 
Total N % p 

Inferior Superior Inferior Superior  

Comorbidades 

          HAS 98,00 20,74 175,27 0,81 0,57 1,15 57 75 76 0,227 

DM2 512,00 0,00 1084,84 0,72 0,47 1,10 26 33 78,8 0,124 

ICC 27,00 0,00 54,16 1,35 0,73 2,52 11 12 91,7 0,331 

DPOC 72,00 16,22 127,78 1,21 0,85 1,71 65 78 83,3 0,287 

Tabagismo 77,00 19,08 134,92 1,04 0,73 1,47 71 88 80,7 0,841 

Esplenectomia # 

  

0,05 0,00 58,24 0 1 0,0 0,206 

SIDA/HIV 53,00 0,00 355,13 0,86 0,38 1,94 6 8 75,0 0,706 

Tratamento 

          Instituído nas 
primeiras 24h 72,00 28,21 115,79 0,81 0,46 1,41 113 142 79,6 0,443 

Cefalosporina 3ª 
e 4ª geração 105,00 41,59 168,41 0,85 0,60 1,21 59 72 81,9 0,356 

Penicilinas 
1
 35,00 0,00 72,19 1,26 0,88 1,79 74 90 82,2 0,201 

Quinolonas 645,00 0,00 ###### 0,43 0,26 0,72 17 29 58,6 0,001 

Glicopeptídeo/ 
Linezolida 35,00 14,02 55,98 1,53 1,07 2,17 71 82 86,6 0,017 

SMX/TMP
2
 225,00 # 

 

0,97 0,14 6,96 1 1 100,0 0,975 

Clindamicina 50,00 0,00 139,82 0,83 0,34 2,02 5 7 71,4 0,669 

Bacteremia 
polimicrobiana 2,00 0,00 7,76 2,10 1,31 3,37 21 24 87,5 0,001 

Gram-positivo 

         

0,832 

Staphylococcus 
spp 

3
 42,00 0,00 106,01 1,00 

  

3 3 100 

 Outros 
Streptococcus 30,00 0,00 78,01 0,82 0,14 5,01 2 3 66,7 

 Gram-negativo 

         

0,128 

Enterobactérias 
4
 11,00 0,00 40,13 1,00 

  

9 11 81,8 

 BGNNF
5
 1,00 # 

 

2,08 0,73 5,97 8 8 100 

 Total 67,00 26,04 107,96       127 161 78,9   
1
Penicilinas: amoxaciina, oxacilina, piperacilina/tazobactam; 

2
SMX/TMP: Sulfametoxazol/Trimetoprim;; 

3
Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase negativo, Staphylococcus epidermidis; 

4
Klebsiella 

pneumoniae, Escherichia coli, Enterococcus spp, Morganella morganii; 
5
Bacilos Gram-negativos não 

fermentadores Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii. NOTA: MIC significa “Minimum 
inibitory concentration” ou concentração inibitória mínima. 

 

 

A Tabela 9 mostra que, isoladamente, a neutropenia diminuiu 

estatisticamente a sobrevida dos pacientes (p < 0,05), a presença de 

metástase, ECOG elevado, maior SOFA, radioterapia no último mês, 

anticorpos no último mês, corticoterapia no último mês reduziram 

estatisticamente a sobrevida dos pacientes (p < 0,05), pacientes com 

microrganismo sensível ao Cloranfenicol e que usaram Quinolonas 
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apresentaram maior sobrevida (p < 0,001 e p 0,001 respectivamente) e uso de 

Glicopeptídeo e/ou Linezolida e a presença de bacteremia polimicrobiana 

reduziram estatisticamente a sobrevida dos pacientes (p < 0,05). 

 

Tabela 10 - Resultado do modelo múltiplo para explicar a sobrevida dos pacientes segundo as 

características avaliadas, em 161 episódios de bacteremia por Streptococcus pneumoniae 

Variável HR 
IC (95%) 

p 
Inferior Superior 

Metástases 1,97 1,34 2,87 <0,001 

Karnofsky (<90) 1,56 1,07 2,28 0,021 

SOFA 1,27 1,20 1,35 <0,001 

Anticorpos último mês 3,25 1,15 9,13 0,026 

Bacteremia polimicrobiana 1,69 1,01 2,82 0,046 

Regressão múltipla de Cox 

 

 

Pela Tabela 10, tem-se que, conjuntamente, pacientes que 

apresentaram metástase tiveram 97% mais risco de óbito do que pacientes 

sem metástase, pacientes com KARNOFSKY (<90) apresentaram risco de 

óbito 56% maior do que pacientes com KARNOFSKY (90/100), o aumento em 

cada unidade do SOFA acarretou 27% de aumento no risco de óbito do 

paciente, paciente com uso de anticorpos no último mês apresentaram risco de 

morte 3,25 vezes o risco de pacientes sem anticorpos e a presença de 

bacteremia polimicrobiana apresentou 69% mais risco de óbito. 

Sobre vacinação pneumocócica obteve-se informação em 45 pacientes; 

destes, 9 haviam recebido a vacinação anti-pneumocócica com a vacina 

polissacarídea valente 23 (VPV 23) e somente 4 haviam recebido antes do 

episódio de bacteremia, 10, 12, 25 e 61 meses antes. Em 1 episódio com 

vacinação prévia, o sorotipo isolado foi não vacinal, 16F (STNV). Nos outros 3 

episódios, os sorotipos isolados estão contidos nas vacinas VPV 23 (9N, 11A, 6B) 

e VCV 13 (6B). 
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6  Discussão  

 

 

 

Infecções da corrente sanguínea ou bacteremias em pacientes com 

câncer são condições potencialmente graves, pela própria situação de sepse 

que se apresenta em paciente com imunidade comprometida. No entanto, há 

pouca informação disponível sobre fatores prognósticos em bacteremias em 

pacientes portadores de tumores de órgãos sólidos, e ainda menos 

informações acerca de bacteremias pneumocócicas (121). Este estudo foi 

desenvolvido com o objetivo de avaliar fatores prognósticos em bacteremias 

por S.pneumoniae em pacientes com câncer. No período entre janeiro de 2009 

e julho de 2015, detectamos e analisamos 161 episódios de bacteremias 

pneumocócicas em 161 pacientes oncológicos. 

Nossa casuística foi composta em sua maioria por homens (62,7%), 

com uma média de idade de 61,3 anos. De fato, sexo masculino e idade acima 

de 65 anos são fatores de risco reportados para DPIs, inclusive DPIs 

recorrentes (7, 186, 187). A maioria da nossa casuística foi composta por 

indivíduos com tumores sólidos (121/75,2%). Entre os tumores sólidos, os mais 

prevalentes foram os do trato gastrointestinal, seguido dos tumores de cabeça 

e pescoço e trato respiratório. Entre os tumores hematológicos (40/24,8%), os 

mais prevalentes foram MM (20/50,0%), seguidos de linfomas não Hodgkin 

(14/35,0%).  

O sítio primário de infecção mais prevalente foi o pulmão (128/79,5%), 

seguido do abdome (16/9,9%). Pneumonias são realmente o sítio primário de 

infecção mais comumente encontrados entre as DPIs em pacientes com 

câncer, inclusive bacteremias pneumococócicas (1, 79, 99, 117, 123).  

No presente estudo, as 4 recidivas ocorreram em pacientes portadores 

de mieloma múltiplo (MM). A associação de MM e DPIs recorrentes já foi 

reportada previamente(9, 109, 187-190). Entre os diversos tipos de 

malignidades onco-hematológicas, pacientes portadores de MM têm o maior 
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risco de aquisição de DPIs, sendo a incidência 6 vezes maior naqueles com 

MM (673.9 casos/ 100000 por ano) do que na população geral adulta (11.0 

casos/100 000 por ano) como demonstrado previamente em um estudo 

populacional realizado no Canadá (9). Outro estudo enfatizou a bacteremia 

pneumocócica como um sinal de alerta para MM em pacientes sem quaisquer 

outras condições preexistentes para infecções pneumocócicas (186). Pacientes 

portadores de MM são suscetíveis a infecções devido a múltiplas razões, com o 

principal defeito sendo na imunidade humoral; quase 75% dos pacientes têm 

uma produção reduzida de imunoglobulinas policlonais, o que leva a uma 

resposta ineficaz de anticorpos a um estímulo antigênico (191-193). Outros 

mecanismos descritos incluem defeitos no sistema complemento, 

especialmente na ligação do C3b ao S. pneumoniae, o que é correlacionado 

com o aumento da incidência de infecções pneumocócicas, pois a opsonização 

com um complemento é essencial para interação granulocítica com o 

pneumococo (194). 

Os fatores independentes detectados, derivados da análise multivariada, 

associados a mortalidade em 48h, foram a presença de bacteremia 

polimicrobiana (BP) (OR 3,78; p 0,018) e o SOFA (OR 1,37 a cada aumento de 

1 pontuação; p<0,001). A mortalidade em 10 dias teve como fatores 

associados febre nas 48h anteriores ao episódio (protetor - OR 0,35, p 0,026), 

neutropenia vigente (OR 4,01; p 0,011), ECOG 3 ou 4 (OR 5,93; p 0,001), 

SOFA (OR 1,41 a cada ponto, p< 0,001) e uso de quinolonas (protetor – 

OR 0,08; p 0,023) com 92% de redução de mortalidade associada. 

Em relação à sobrevida, os fatores associados foram em sua maioria 

relacionados a inaptidão ou deficiência funcional do paciente (Karnofsky (<90) 

HR 1,56; p 0,021), das características inerentes a sua doença oncológica de 

base (presença de metástases – HR 1,97; p<0,001) e seu tratamento 

especificamente (uso de anticorpos no último mês – HR 3,25; p 0,026), sendo 

somente dois relacionados ao episódio infeccioso: SOFA (HR 1,27 a cada 

ponto; p < 0,001) e bacteremia polimicrobiana (HR 1,69; p 0,046).  

A bacteremia polimicrobiana já foi associada a piores prognósticos 

e  desfechos desfavoráveis em diversos estudos prévios na população 

geral (48, 195-198). Pittet et al. demonstraram em 1993 (195) um pior 
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prognóstico das BPs nosocomiais em relação àquelas com patógeno único 

(p< 0,05; OR 1,85), sendo fator independente para mortalidade. Por conseguinte, 

em 1997 (196), demonstraram-se, entre 1745 bacteremias, dois fatores 

microbiológicos independentes para mortalidade em 28 dias: pneumonia como 

sítio de infecção primário (OR 2,74, p< 0,001) e bacteremia polimicrobiana 

(OR 1,68; p 0,0014). Da mesma forma, Elting et al. mostraram que a sobrevida 

global das bacteremias polimicrobianas era menor do que as monomicrobianas, 

com resposta terapêutica inferior (50% x 60-94%) (199).  Rello et al. também 

descreveram maior mortalidade global das bacteremias polimicrobianas 

(p< 0,05) (197). 

Estudos mais recentemente publicados reforçam a maior gravidade das 

bacteremias polimicrobianas. Tumbarello et al., em 2009, (48) demonstraram, 

em pacientes com câncer, que a etiologia polimicrobiana aumentou em 2,7 

vezes (p0,02) o risco de mortalidade em 30 dias em relação à etiologia única 

das bacteremias, com esse risco sendo acrescido a 3,44 (p 0,01) quando o 

agente associado era considerado multidrogarresistente. Em 2627 pacientes 

internados em um hospital geral na Grécia, portadores de comorbidades 

diversas, não restritas a oncológicas, analisados prospectivamente em um 

estudo de 2013 (198), a mortalidade em 28 dias após o início da bacteremia foi 

estasticamente maior  na polimicrobiana do que na monomicrobiana (38,3% x 

24,7%, p0,003). Além disto, após análise na curva ROC, a bacteremia 

polimicrobiana foi associada com alto APACHE II (que relaciona-se bem com o 

SOFA escore) e mostrou propensão a expressão de sepse grave e choque 

séptico; na análise multivariada da sobrevida global, somente 2 fatores foram 

estatisticamente independentes: bacteremia polimicrobiana (HR) e presença de 

2 ou mais comorbidades.  

O SOFA escore é condição intrinsicamente relacionada à gravidade da 

sepse, pois reflete  a falência dos órgãos no contexto da síndrome da resposta 

inflamatória sistêmica (SIRS) de etiologia infecciosa (181). Ele foi criado para 

descrever os desfechos de uma sequência de complicações do paciente 

gravemente enfermo. Apesar de qualquer avaliação de morbidade ser 

relacionada a mortalidade em algum nível, o SOFA foi desenvolvido para 

descrever a disfunção orgânica de forma evolutiva. Ele é baseado na avaliação 



  Discussão  61 

 

 

de cinco sistemas: respiratório, cardiológico, hepático, neurológico e 

hematológico (plaquetas). No nosso estudo, a elevação de 1 ponto no SOFA foi 

fator preditor de mortalidade em 48h (OR 1,37; p<0,001) e em 10 dias 

(OR 1,41;p <0,001), e fator preditivo na redução da sobrevida (HR 1,27; p< 0,001). 

Xia et. al., 2016, demonstraram que o SOFA foi o único preditor 

estatisticamente significante (OR 1.612; p 0,007) para mortalidade em 7 dias de 

pacientes com tumores sólidos admitidos em uma unidade de terapia intensiva 

(UTI), demonstrando que a gravidade do desarranjo fisiológico nos primeiros 6 

dias de admissão na UTI teve o maior impacto no prognóstico (200).  

Em um estudo brasileiro (201), evidenciou-se que o SOFA elevado no 

primeiro dia de UTI foi fator preditor independente de mortalidade, com 

aumento de 17% por ponto na chance de óbito durante a internação (p< 0,001), 

em pacientes com câncer (86% portadores de tumores sólidos). A média de 

tempo na UTI foi de 7 dias (3-15dias), sendo de no máximo 34 dias intra-

hospitalar entre os não-sobreviventes. Surpreendentemente, a presença de 

complicações relacionadas ao câncer não foi relacionada a mortalidade 

(OR 1,25, p 0,131). 

Neste mesmo estudo (201), um estado de desempenho ou “performance 

status”, aferido pelo ECOG, foi preditor independente de mortalidade quando o 

valor era 2, 3 ou 4 (OR 4,2; p< 0,001). Isso condiz com o encontrado no 

presente estudo, em que o ECOG 3 ou 4 foi fator preditor de mortalidade em 10 

dias (OR 5,93; p 0,001). Da mesma forma, outro estudo (202) demonstrou que 

o valor de ECOG entre 2 e 4 foi fator independente de mortalidade intra-

hospitalar (OR 2,39; p 0,009) entre portadores de tumores sólidos (55%), 

tumores sólidos metastáticos (32%) e onco-hematológicos (13%) que 

necessitaram de suporte ventilatório, o que se confirma em um estudo 

semelhante (203) que avaliou pacientes com câncer portadores de tumores 

sólidos (62%), sólidos metastáticos (16%) e onco-hematológicos (22%) 

admitidos em uma UTI, onde o ECOG entre 2 e 4 também configurou-se como 

fator independente de mortalidade durante a internação (OR 3,57; p< 0,001). 

A incidência de neutropenia vigente foi de 23,6% (neutrófilos < 500l/ml), 

levemente superior a incidência em outros estudos sobre bacteremias 

pneumocócicas (18%(114); 20,6%(99); 22%(100); 26%(123)). Há uma 
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explicação biológica para a neutropenia presente no início da bacteremia 

retardar ou mesmo incapacitar a habilidade de resposta do hospedeiro à 

infecção (204). As defesas do hospedeiro contra o S. pneumoniae são 

primariamente mediadas por fatores da via humoral, como a formação de 

anticorpos, sistema complemento e fagocitose. Formação defeituosa de 

anticorpos de etiologia congênita (agamaglobulinemia) e etiologia secundária 

(MM, linfomas, infecção pelo HIV, leucemia linfoide crônica) são relacionadas a 

maior suscetibilidade a infecções pneumocócicas. Neutropenia e disfunção 

neutrofílica (cirrose, uso de esteroides, diabetes) assim como a remoção 

defeituosa bacteriana devido a asplenia também predispõem os pacientes a 

DPIs (192, 194) 

No presente estudo, neutropenia vigente foi fator de risco para 

mortalidade em 10 dias (OR 4,01; p 0,011) na análise multivariada. 

Diversos estudos apontam a presença de neutropenia como fator de risco 

independente e significativo para mortalidade por infecção em pacientes com 

câncer, inclusive quando se tratando especificamente de bacteremias 

pneumocócicas (1, 26, 27, 94, 97, 99, 100, 123). Ademais, a contagem 

neutrofílica é indiretamente proporcional à mortalidade. Neutropenias profundas 

aumentam a chance de morte por infecção (205) (<100: OR 5,45; entre 100 e 

500: OR 2,32; entre 500 e 1000: OR 1,86).  

Neste presente estudo, escore Karnofsky (<90) (HR 1,56; p 0,021), 

presença de metástases ( HR 1,97; p<0,001) e uso de anticorpos monoclonais 

(mAbs) no último mês (HR 3,25; p 0,026) foram fatores preditores na sobrevida. 

O impacto expressivo de comorbidades (206) e do estado funcional na 

sobrevida do indivíduo com câncer em vigência de bacteremias, descrito 

através do “Karnofsky status”, não é relatado como fator preditor de início de 

bacteremia (207), porém é associado com mortalidade e impacto na sobrevida 

em pacientes com câncer (208). Da mesma forma, a doença oncológica 

descontrolada ou em franca progressão, evidenciado por crescimento local ou 

à distância (metástases) é fator associado ao câncer que impacta na sobrevida 

já previamente consolidado (208). 

A relação dos mAbs em pacientes oncológicos com o aumento do risco 

de infecções graves já é bem documentado na literatura. O uso de mAbs com 
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ação no EGFR (receptor do fator de crescimento epidérmico), como 

trastuzumab e pertuzumab, indicados principalmente no tratamento do câncer 

metastático colorretal, é implicado no aumento de risco de infecção grave e 

neutropenia febril em pacientes portadores de câncer de mama em uma 

metanálise (209). Da mesma forma, o cituximab e o panitumumab mostram 

significante aumento do risco de sepse grave em outra metanálise (RR 4.30, 

p 0.001) (210). 

Já os mAbs que se ligam ao CD52, como o alemtuzumab, que é 

utilizado na leucemia linfocítica crônica, são associados a profunda 

imunossupressão e complicações infecciosas, incluindo sepse bacteriana, em 

diversos estudos(74, 75, 211-213)  

Bevacizumab, um mAb que se liga ao fator vascular de crescimento 

endotelial (VEGF), é aprovado para diversas malignidades como câncer 

colorretal, renal, pulmonar e glioblastoma. Em uma revisão sistemática que 

incluiu 41 ECRs, houve aumento no risco de infecção relacionado ao uso do 

bevacizumab para qualquer infecção (RR 1,45), sendo o risco para infecções 

graves dose-dependente (OR 1,59) e a incidência global de infecções fatais 

0,9% (214). 

Rituximab é um anticorpo monoclonal com alvo em células B CD20, 

indicado para o tratamento de linfomas não-Hodgkin. Em uma revisão 

recente (215), que objetivou avaliar eventos infecciosos (IE) relacionados ao 

uso de rituximab, comparando pacientes portadores de doenças auto-imunes 

com aqueles portadores de malignidades hematológicas, evidenciou-se uma 

alta mortalidade relacionada a infecções e pior prognóstico (11,4% x 25%, 

p 0,041) no segundo grupo, com mortalidade global de 35,4% em 30 meses. 

Além disso, as infecções bacterianas graves foram mais prevalentes no grupo 

oncológico (p<0,001). 

No presente estudo, o uso de fluoroquinolonas (FQ) configurou-se como 

fator protetor significativo para mortalidade em 10 dias na análise multivariada, 

com chance 92% menor de óbito (OR 0,08; p 0,023). Estudos prévios  já 

demonstraram uma taxa de cura clínica 8,05% superior e mais rápida em 

adultos internados com pneumonia comunitária grave tratados com 

Moxifloxacino (95% IC, 13,19%), em relação a um beta-lactâmico (BL) 
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associado a um inibidor de beta-lactamase (IBLase) (95% IC, 2,91%), 

inclusive com menos óbitos nos pacientes tratados com a FQ (p>0.05) (216). 

Outro ensaio clínico sobre o tratamento da pneumonia comunitária em adultos 

internados com pneumonia moderada a grave mostrou equivalência na eficácia 

do Moxifloxacino em relação a uma cefalosporina de 3ª geração associada 

a  macrolídeo (Ceftriaxone e Eritromicina), com defervescência mais rápida 

no grupo da FQ (p<0,003), porém sem diferença na mortalidade entre os 

grupos (217). No entanto, nenhum dos dois ensaios clínicos (216, 217) incluiu 

pacientes com câncer ou estudou a eficácia microbiológica diante de uma 

bacteremia pneumocócica. 

A monoterapia com FQ em pneumonias (Moxifloxacino ou Levofloxacino) 

é reservada para pacientes sem doença grave em progressão (218-220). 

As recomendações para limitar o uso de Moxifloxacino em monoterapia a 

pacientes com PAC de menor gravidade é fundamentada na escassez de 

estudos com FQ em monoterapia com inclusão de casos mais graves.  

Um estudo (221) que incluiu somente pneumonias graves bacterêmicas 

em adultos (Pneumonia Severity Index (PSI) > 90) (222), comparando  

monoterapia com terapia combinada com duas classes de antimicrobianos, 

evidenciou que a mortalidade no primeiro grupo foi maior (OR 3.0; p 0,02; 

IC 95% 1,2-7,6). No grupo da monoterapia, as FQs incluídas foram somente 

Levofloxacino (70,4%) e Ciprofloxacino; o estudo não contemplou pacientes 

imunodeprimidos ou portadores de câncer. 

Analisando pacientes com câncer, uma coorte prospectiva sueca (122) 

populacional publicada em 2013 por Naucler et. al., onde foram incluídos 229 

pacientes com câncer (entre 1580 episódios de pneumonias bacterêmicas 

pneumocócicas), o tratamento combinado de um BL com macrolídeo (M) ou FQ 

(Levofloxacino ou Moxifloxacino) foi fator protetor (OR 0,11) para mortalidade em 

30 dias quando comparado a monoterapia com BL. No entanto, não foi possível 

avaliar isoladamente a atuação do macrolídeo ou FQ neste estudo. Por outro 

lado, é bem documentada a ação em redução de mortalidade e melhora da 

sobrevida das PACs com o uso de macrolídeos (223), inclusive quando 

comparado a FQ, como em um estudo prospectivo que envolveu pacientes 

graves (RR 0,44; p 0,03) (224) . Ademais, a terapia com dois antibióticos 
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envolvendo a associação entre BL + M foi superior à associação BL + FQ em 

uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos que estudou 

pacientes com PAC grave, entre eles pacientes portadores de câncer (225).  

Em outra metanálise realizada em 2017, avaliando estudos que 

compararam monoterapia com terapia combinada em pneumonia grave de 

pacientes internados, não houve diferença na mortalidade entre pacientes 

recebendo FQ e BL + M. Estudos prospectivos mostraram significativa redução 

na mortalidade para FQ, sendo que estudos retrospectivos tenderam a mostrar 

mortalidade mais alta para FQ (226). 

Quando avaliadas de forma isolada, as FQs mostraram sucesso 

terapêutico em pacientes com pneumonia grave (9% de diferença absoluta no 

sucesso terapêutico). Em uma metanálise de ensaios clínicos randomizados 

(ECRs) que analisaram FQs no tratamento de pneumonias comunitárias, não 

houve diferença no que concerne à mortalidade entre pacientes que receberam 

somente FQ e naqueles que receberam terapia combinada de BL + M, ou 

quaisquer destes em monoterapia. Por outro lado, o sucesso terapêutico nos 

elegíveis clinicamente na análise por intenção de tratamento foi significativamente 

maior nos que receberam FQ (227). Uma revisão retrospectiva alemã, com 

PAC grave e síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), estratificada 

para o regime de tratamento com antibióticos após a admissão na UTI, mostrou 

que a sobrevida em 30 dias não foi significativamente diferente (p 0,889) entre 

monoterapia com Moxifloxacino (Moxi-Mono), terapia combinada com 

Moxifloxacino e outros regimes baseados em BL em monoterapia ou não (228). 

A limitação dos estudos avaliando a monoterapia com FQ no paciente 

grave, a falta de dados de terapia de bacteremias pneumocócicas em pacientes 

com câncer, além da maioria dos estudos ser baseada em terapia inicialmente 

empírica de bacteremia pneumocócica ou pneumonia bacterêmica, não nos traz 

subsídio para justificar de forma consistente o uso de FQ como fator protetor 

independente para mortalidade em 10 dias. Ademais, o uso de FQ no nosso 

estudo foi realizado de forma combinada com outros antimicrobianos em 69% 

das vezes, e foi utilizado tanto em pacientes graves em UTIs quanto em 

pacientes com doença leve a moderada e/ou em ambiente ambulatorial, 

não  sendo possível avaliar de forma pormenorizada o seu real efeito protetor 
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na  mortalidade em 10 dias neste estudo observacional retrospectivo. 

Para  confirmação, uma coorte prospectiva, randomizada, de preferência 

avaliando terapêutica definitiva (e não empírica) com estratificação dos pacientes 

conforme gravidade seria necessária para confirmar este achado.   

A presença de febre nas 48h anteriores ao início do episódio também foi 

fator protetor para mortalidade em 10 dias (OR 0,35, p 0,026). A presença de 

febre provavelmente encurtou o tempo entre o início da sepse e a demanda por 

serviços de saúde, com antibioticoterapia mais precoce e melhores desfechos. 

Em relação à sensibilidade aos antimicrobianos, nosso estudo 

apresentou melhor perfil em relação a outros semelhantes prévios. De todas as 

141 cepas testadas, a sensibilidade à penicilina foi de 80,1% (MIC 0,06), 

superior à descrita no SENTRY, estudo multicêntrico brasileiro de 2004 (74%, 

MIC0,06 (172)). Em um estudo de 2003, que compreendeu uma população 

com 76% de portadores de câncer, a sensibilidade à penicilina também foi 

inferior à encontrada em nosso estudo (77,6%, MIC 0,1 (19)). Em outro estudo 

brasileiro realizado entre 2013 e 2014, somente com pacientes oncológicos em 

um centro especializado no Rio de Janeiro (102), a sensibilidade à penicilina foi 

de 86% (MIC  2), inferior ao encontrado em nosso estudo (99,3%, MIC 2). 

Não encontramos cepas com alta resistência à penicilina, sendo o intervalo do 

MIC entre 0,006 e 4 (mediana 0,016). 

Das 145 cepas testadas, 100% foram sensíveis ao Ceftriaxone quando o 

ponto de corte era para não-meningite (MIC  1), sendo 95,9% com MIC0,5 

(meningite). A mediana do MIC foi de 0,016, com intervalo entre 0,001 e 1, não 

havendo cepa com alto nível de resistência. Em outros estudos, a sensibilidade 

variou de 98% (MIC  1)(102) a 99,5% (MIC  1)(172). 

De forma geral, a sensibilidade aos outros antimicrobianos manteve-se 

dentro dos mesmos padrões encontrados na literatura, com redução da 

sensibilidade à Clindamicina (91,6%) em relação a outros estudos (96,4(172) a 

98%(102)), e da Eritromicina (87,7% - 90,6%(172) a 94%(102)). Cloranfenicol 

(99,4% - 98,9%(172) a 100%(102)), Levofloxacino (100% - 99,8%(172) a 

100%(102)), SMX-TMP (57,1% - 44,7%(172) a 60%(102)), Tetraciclina (81,6% - 

79,8%(172) a 62%(102)) e Vancomicina (100% - 100%(102, 172)) resultaram 

sensibilidades superiores ou iguais à referências. 
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Não foi possível estimar o efeito protetor da vacinação antipneumocócica 

devido ao pequeno número de pacientes sabidamente vacinados (n=9), o que 

não conferiu poder estatístico suficiente para estimar a diferença de 

mortalidade entre os episódios de diferentes sorotipos. No entanto, os sorotipos 

contidos na vacina VCV 13 foram fatores de risco relacionados a mortalidade 

em 48h (OR 2,64; p 0,046) e 10 dias (OR 2,72; p 0,014) na análise bivariada. 

Ademais, entre 120 cepas testadas, 61 (50,8%) corresponderam às 

encontradas na vacina VCV13, e 89 (74,2%) na VPV23, assumindo que, 

hipoteticamente, a mortalidade em 48h e 10 dias seria potencialmente 

prevenível por meio de vacinação (102, 229). Infelizmente a informação sobre 

vacinação da população estudada foi pouco abrangente, devido à 

descentralização dos dados sobre imunizações dos pacientes estudados, e 

obtivemos este dado única e exclusivamente do CRIE do HCFMUSP, sendo 

desconhecido se o paciente recebeu vacina em outro local.  

Dos sorotipos, o mais prevalente foi o sorotipo 3 (9,68%), seguido do 9N 

(6,45%), 19A (5,65%), 23F (5,65%) e 6A (5,65%). Destes, o 3, 9N e 6A são 

extremamente importantes ,devido a sua virulência, juntamente com os 

sorotipos 19F e 6B. Em particular, o sorotipo 3 é descrito como sendo 

fortemente encapsulado, quando comparado a outros sorotipos (230, 231), e 

tende a formar colônias mucoides (232). Essas características são 

relacionadas a sua alta virulência, conforme protegem a bactéria da fagocitose, 

inibem a opsonização por complemento e permitem o escape bacteriano das 

armadilhas neutrofílicas extracelulares. Adicionalmente, os tipos 19A e 23F 

possuem risco relativo elevado, porém sem significado estatístico (230).  

A mortalidade em 48h e em 10 dias foi, respectivamente, de 20,5% e 

33,5% no presente estudo. Em estudos semelhantes que observaram os 

desfechos de bacteremias pneumocócicas em pacientes com câncer, mortalidade 

em 48h teve uma média de 15% com mediana de 13%  (99, 121, 124, 125), 

e mortalidade em 30 dias teve uma média de 23,08%, com mediana de 

21,26% (9, 99, 100, 103, 107, 124). Em estudos prévios multicêntricos (169, 171, 172), 

verifica-se uma maior mortalidade das DPIs no Brasil e América Latina em 

relação a países desenvolvidos (233), o que pode explicar, em parte, a elevada 

mortalidade neste estudo. Além disso, outros fatores possivelmente implicados 
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seriam os sorotipos mais virulentos encontrados na nossa casuística (102, 230), 

em especial o sorotipo 3 (234), maior incidência de bacteremias polimicrobianas, 

sabidamente relacionadas a maior mortalidade (48, 197, 198), maior as implicadas 

nas DPIs, característica relacionada com maior virulência em alguns estudos(19) 

e maior incidência de neutropenia em relação a outros estudos prévios. 

As limitações do nosso estudo foram o seu caráter retrospectivo, e a 

realização em centro único com dados obtidos em relatos de terceiros em 

prontuários físicos, o que pode ter limitado o encontro ideal de informações. 

Adicionalmente, não obtivemos tempo e dose de tratamento para estimar e 

comparar a mortalidade entre esquemas antimicrobianos de forma mais 

detalhada. Não houve estratificação da mortalidade por idade e faltaram 

informações mais amplas de cobertura vacinal para estimar a sua proteção.  

Por outro lado, o estudo apresenta alguns aspectos que o tornam 

inédito. Nossa casuística foi ampla (n=161), e é o único estudo brasileiro, até o 

momento, entre os trabalhos que avaliaram fatores prognósticos em 

bacteremias pneumocócicas em pacientes adultos com câncer. Devido à ampla 

gama de variáveis incluídas, pudemos concluir diversos fatores prognósticos, 

confirmar alguns já conhecidos e incluir novas hipóteses, como o provável 

efeito protetor das quinolonas no tratamento de pneumonias pneumocócicas 

bacterêmicas no paciente oncológico grave, população raramente alvo de 

ensaios clínicos. A sorotipagem foi realizada na maioria dos casos (124/161), o 

que forneceu informações importantes acerca da prevalência, além de estimar 

o efeito protetor vacinal. 
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7  Conclusões 

 

 

 

1.  As bacteremias pneumocócicas apresentaram alta mortalidade em 

pacientes com câncer, com prognóstico relacionado a fatores intrínsecos 

do hospedeiro e aos episódios de infecção. 

2.  Os fatores associados a pior prognóstico foram alto escore do SOFA, 

bacteremia polimicrobiana, alto escore do ECOG e neutropenia vigente.  

3.  Fatores adicionais, relacionados à progressão da doença oncológica ou a 

seu tratamento - pior estado funcional medido por Karnofsky, presença de 

metástases e terapia com anticorpo monoclonal - também foram 

associados a pior sobrevida. 

4.  Presença de febre e uso de quinolonas no tratamento da bacteremia foram 

fatores de proteção para a mortalidade. 

5.  A resistência a penicilina detectada foi menor do que a descrita na maioria 

das séries publicadas. 

6.  A grande maioria das cepas do S. pneumoniae isoladas consistiu de 

sorotipos incluídos nas vacinas atualmente disponíveis, indicando a 

necessidade de investimento em otimização desta medida de prevenção. 
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8  Anexos 

 

Anexo 1 – Ficha para auxílio na coleta dos dados do prontuário de cada paciente 
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Anexo 2 – ECOG e Karnofsky  

 

ECOG Karnosfky 

Completamente ativo, capaz de 
realizar todas as atividades sem 
restrição 

0 100% 
Sem sinais ou queixas, sem 
evidência de doença 

Restrição a atividades físicas 
rigorosas, é capaz de trabalhos 
leves e de natureza sedentária 

1 90% 
Mínimos sinais e sintomas, capaz de 
realizar suas atividades sem esforço 

Restrição a atividades físicas 
rigorosas, é capaz de trabalhos 
leves e de natureza sedentária 

1 80% 
Sinais e sintomas maiores, realiza 
suas atividades com esforço 

Capaz de realizar os auto-
cuidados, mas incapaz de realizar 
qualquer atividade de trabalho; em 
pé aproximadamente 50% das 
horas em que o paciente está 
acordado 

2 70% 
Cuida de si mesmo, mas não é capaz 
de atividade normal ou trabalho ativo 

Capaz de realizar os auto-
cuidados, mas incapaz de realizar 
qualquer atividade de trabalho; em 
pé aproximadamente 50% das 
horas em que o paciente está 
acordado 

2 60% 
Necessita de assistência ocasional, 
capaz de atender a maioria das suas 
necessidades 

Capaz de realizar somente auto-
cuidados limitados, confinado ao 
leito ou cadeira mais de 50% das 
horas em que o paciente está 
acordado 

3 50% 
Necessita de assistência 
considerável e cuidados médicos 
frequentes 

Capaz de realizar somente auto-
cuidados limitados, confinado ao 
leito ou cadeira mais de 50% das 
horas em que o paciente está 
acordado 

3 40% 
Incapaz, necessita de cuidados 
médicos e assistência especiais 

Completamente incapaz de realizar 
auto-cuidados básicos, totalmente 
confinado ao leito ou a cadeira 

4 30% 
Totalmente incapaz, hospitalização é 
indicada, mas sem iminência de 
morte 

Completamente incapaz de realizar 
auto-cuidados básicos, totalmente 
confinado ao leito ou a cadeira 

4 20% 
Muito doente, hospitalização 
necessária com tratamento de 
suporte ativo 

Completamente incapaz de realizar 
auto-cuidados básicos, totalmente 
confinado ao leito ou a cadeira 

4 10% Moribundo, morte iminente 
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Anexo 3 – SOFA 

 

Escore SOFA 
0 1 2 3 4 

Sistemas 

Respiratório        
PaO2/FIO2 (mmHg) 

> 400 < 400 < 300 < 200 < 100 

Hematológico           
plaquetas 10.000/mm3 

> 150 < 150 < 100 < 50 < 20 

Hepático             
bilirrubinas (mg/dl) 

< 1.2 1.2-1.9 2.0-5.9 6.0-11.9 > 12.0 

Cardiovascular  
hipotensão/ uso de 
drogas vasoativas 

Sem 
hipotensão 

PAM < 70 

Dopamina 
</= 5*ou 

Dobutamina 
(qualquer 

dose) 

Dopamina     
> 5* ou 

Norepinefrina 
</= 0.1* 

Dopamina      
> 15* ou 

Norepinefrina 
> 0.1* 

Nervoso Central         
Escala de Coma de 
Glasgow) 

15 13-14 10-12 6-9 < 6 

Renal                    
Creatinina (mg/dL) ou 
diurese (mL/d) 

<1.2 1.2-1.9 2.0-3.4 
3.5-4.9 ou  

< 500 
> 5.0 ou  
< 200 

          *mcg/kg/min     
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Anexo 4 – Parecer do Comitê de Pesquisa da Universidade de São Paulo
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Anexo 5 – Pareceres Consubstanciados do Comitê de Pesquisa (Plataforma 

Brasil)
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