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RESUMO
Leite RR. Infecção de corrente sanguínea em pacientes ambulatoriais
transplantados de medula óssea [dissertação]. São Paulo: Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo; 2011. 74p.
Introdução: Infecção de corrente sanguínea é uma das principais
complicações dos pacientes transplantados de medula óssea. Poucos estudos
avaliam os pacientes transplantados que realizam acompanhamento
ambulatorial. Objetivos: Descrever o perfil dos agentes isolados de infecção de
corrente
sanguínea
de
pacientes
transplantados
que
realizam
acompanhamento ambulatorial no HCFMUSP. Avaliar a proporção e fatores de
risco associados com internação e óbitos desses pacientes. Método: Análise
retrospectiva dos prontuários de pacientes acompanhados no ambulatório de
TMO que apresentaram hemocultura positiva colhida durante janeiro de 2004 a
dezembro de 2008. Os dados foram analisados utilizando o Epi Info 3.5.1, o
nível de significância adotado foi de 5%. Hospitalização e óbito em 30 dias
foram os desfechos avaliados e foram calculados fatores de risco associados
nas análises bivariada e multivariada. Resultados: Os principais agentes
isolados foram S. maltophilia (15%), SCN (12%), Acinectobacter spp (9%).
Dos episódios ocorridos, 88% eram monomicrobianos e 12% polimicrobianos,
em ambas a ocorrência de gram-negativos foi predominante. A internação
hospitalar ocorreu em 26% dos episódios, sendo encontrado na analise
bivariada e multivariada como fator protetor a realização de transplante
autólogo. O óbito em 30 dias ocorreu em 10% dos isolados e foi encontrado, na
análise bivariada, como fator de risco o isolamento de gram-positivos e a
presença de neutropenia grave. A análise multivariada encontrou como fator
protetor para óbito em 30 dias o uso do score MASCC, não sendo evidenciados
fatores de risco. Conclusões: Os gram-negativos foram os principais agentes
isolados neste estudo, destacando-se o isolamento de Stenotrophomonas
maltophilia. A ocorrência de hospitalização e óbito não foi elevada, o
transplante autólogo foi fator protetor para hospitalização e o uso do score
MASCC fator protetor pra óbito em 30 dias. Mais estudos que avaliem o
tratamento ambulatorial de pacientes transplantados de medula óssea a fim de
possibilitar uma melhor qualidade de vida desses pacientes são necessários.

Descritores: 1.Transplante de medula óssea
4.Pacientes ambulatoriais

2.Infecção

3.Bacteremia

SUMMARY
Leite RR. Bloodstream infection on bone marrow transplanted outpatient
patients [dissertation]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo; 2011. 74p.
Introduction: bloodstream infection is one of the most common medical
complications in bone marrow transplanted patients. A few studies in fact
evaluate the transplanted patients that are under outpatient attendance.
Objectives: Describe the isolated bloodstream infection agents profile on
bone marrow transplanted patients that are under outpatient attendance at
HCFMUSP. Evaluate the proportion and risk factors associated with
hospitalization and death of such patients. Method: Retrospective analysis on
patients’ records of the TMO’s ambulatory that presents positive blood culture
gathered between January 2004 and December 2008. All the data was
analyzed using the software Epi Info version 3.5.1, the significance level
adopted was of 5%. Hospitalization and death in 30 days were the outcomes
evaluated and which the risk factors associated were calculated and compared
through the analysis bivariate and multivariate. Results: The most important
agents isolated were S. maltophilia (15%), SCN (12%), Acinectobacter spp
(9%). From all the episodes that occurred, 88% were monomicrobial and 12%
polimicrobial, in both the occurrence of gram-negative was predominant. The
hospitalization happened in 26% of the episodes, being found as the
protection factor to the autologous transplant on both analyses, bivariate and
multivariate. On 10% of the isolated cases occurred death in 30 days, and it
was found in the bivariate analysis as factor of risk the isolation of the gramnegative and the presence of serious neutropenia. The multivariate analysis
found as protection factor for death in 30 days score MASCC score use and a
part of that no risk factors were highlighted. Conclusion: The gram-negative
were the most important isolated agents in this research, highlighting the
isolation of Stenotrophomonas maltophilia. The occurrence of hospitalization
and death wasn’t high, being the autologous transplant a protection factor for
hospitalization and the use of MASCC score the protection factor for death in
30 days. More research is necessary evaluating the outpatient treatment for
bone marrow transplanted patients to make it possible a better life standard for
those patients.
Descriptors: 1.Bone marrow transplantation
4.Outpatients

2.Infection

3.Bacteremia
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INTRODUÇÃO

O transplante de Medula Óssea (TMO) ou Transplante de Células
Tronco Hematopoiéticas (TCTH) é utilizado desde a década de 60, no século
20, como forma de tratamento de doenças hematológicas malignas e
benignas e de algumas doenças autoimunes (Copelan et al, 2006;
Craddock et al, 2000).
No Brasil, segundo a Associação Brasileira de Transplantes de
Órgãos (ABTO), existem 40 centros que realizam transplantes de medula
óssea, distribuídos na região nordeste, norte, centro-oeste, sudeste e sul.
Em dados divulgados pela ABTO, de janeiro a dezembro de 2010 ocorreram
1581 transplantes de medula óssea no Brasil dos quais 81 foram realizados
em São Paulo. No Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina-FMUSP
de 2002 a 2007 foram realizados 785 transplantes (Azeka et al, 2009).
O Transplante de Medula Óssea pode ser dividido em autólogo e
alogênico. O transplante autólogo ocorre quando células da medula do
próprio paciente são infundidas. Após a realização da quimioterapia, o
paciente utiliza fatores de estimulação de colônias e posterior leucoaférise
para coleta células que serão infundidas posteriormente. O transplante
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alogênico ocorre quando células de medula de indivíduos que não sejam do
próprio paciente são coletadas e infundidas. Podem ser realizados por
doadores aparentados do paciente ou não. Para realização deste tipo de
transplante é necessária realização da tipagem para identificação do
Antígeno Leucocitário Humano (HLA) celular do doador com maior
compatibilidade com o HLA do receptor. Quanto mais idêntico o HLA do
paciente e do doador menor os efeitos da doença do enxerto versus
hospedeiro (GVHD) e melhor o efeito imunológico do enxerto sobre leucemia
(GVL) levando a uma resposta terapêutica prolongada (Copelan et al, 2006;
Craddock et al, 2000). O transplante autólogo geralmente não induz GVL
nem GVHD, podendo ser utilizado com segurança em pacientes idosos,
entretanto possui um risco maior de recorrência da doença (Copelan, et al,
2000; Craddock et al, 2000; Akpek et al, 2004).
O GVHD pode ser classificado como agudo ou crônico. Quando ocorre
antes de 100 dias pós-transplante é classificado geralmente, como agudo e
após 100 dias, como crônico. A GVHD agudo apresenta divisão em quatro
estágios de gravidade: I – envolvimento discreto de pele, aumento discreto de
bilirrubinas, diarreia leve ou náuseas persistentes; II – comprometimento
de 25-50% de pele, aumento de bilirrubinas até 6,0 mg/dL, diarréia;
III - comprometimento de mais de 50% de pele, aumento de bilirrubinas
até 15mg/dL, diarreia importante; IV – comprometimento de pele com
bolhas, aumento de bilirrubinas acima de 15mg/dL, dor abdominal grave
(Akpek et al, 2004).
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A GVHD crônico pode ser classificado como: leve, sem prejuízo
funcional de órgãos; moderado, com prejuízo funcional significante, mas sem
incapacidade e grave, com incapacidade elevada (Bouzas et al, 2010).
A GVHD é a principal complicação no transplante alogênico. Quando ocorre
agudamente, afeta principalmente o intestino, a pele e o fígado, levando à
quebra de barreiras de proteção do organismo. Para tentativa de controle
dos efeitos é realizada profilaxia com uso de imunossupressores. O tratamento
da GVHD requer uso de corticoterapia, ou de outros imunosupressores,
aumentando e prolongando a imunossupressão. A imunossupressão e a
quebra de barreira através de lesões de pele e de trato gastrintestinal
aumentam o risco de infecções após o transplante. (Copelan et al, 2006;
Craddock et al, 2000; Akpek et al, 2004; Deeg et al, 1984).
A mucosite é outra complicação frequente do transplante. Segundo a
Organização Mundial de Saúde - OMS, a mucosite pode ser classificada em
quatro níveis: I – ardência, eritema; II – eritema, úlceras; III – confluência de
úlceras; IV – não sendo possível alimentação via oral (Bonan et al, 2005).
A presença de mucosite, especialmente mucosite grave, pode levar à
translocação bacteriana e ao desenvolvimento de infecções especialmente
por gram-negativos e Candida spp. Vários estudos mostraram a associação
da presença de mucosite com ICS por agentes que colonizam o trato
gastrointestinal como o Stenotrophomonas matophilia e o Enterococcus sp e
anaeróbios, sendo considerada, atualmente, um fator de risco para Infecção
de Corrente Sanguínea causada por tais agentes (Lark et al, 2001;
Apisarnthanarak et al, 2003; Kuehnert et al, 1999; LABARCA et al, 2000).
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Após a realização do transplante, o paciente passa por um período de
queda dos neutrófilos (neutropenia) até que ocorra a sedimentação da nova
medula e esta passe a ter uma resposta imune adequada, que somado ao
uso de drogas imunossupressoras, para diminuição de rejeição, aumenta o
risco de complicações infecciosas. A neutropenia grave é definida como a
queda do número absoluto de neutrófilos para menos que 100 células/mm3.
Ocorre cinco a 14 dias após a administração de agentes quimioterápicos ou
após infusão de medula óssea. Neste período, o paciente encontra-se mais
suscetível a infecções, uma vez que os neutrófilos são fundamentais para
combater infecções bacterianas e fúngicas (Sparrelid et al, 1998).
A mortalidade em pacientes, especialmente, naqueles com neutropenia
febril, tem decaído nos últimos anos e devido a melhora das estratégias de
tratamento antimicrobiano nestes casos (Viscoli et al, 2005). A tentativa de
definir o risco de infecções em pacientes neutropênicos, especialmente, com
neutropenia grave, entretanto, é um desafio constante. Um estudo
prospectivo, multicêntrico, em 2000, deu origem a um projeto para definir e
validar o escore de risco nos pacientes com câncer e neutropenia,
[Multinational Association for Supportive Care in Cancer Risk Index

(MASCC)]. Em comparação com outras classificações de risco já utilizadas,
o MASCC mostrou uma maior sensibilidade (71% vs 30%), um valor
preditivo comparável (91% vs 93%), e uma especificidade menor (68% vs
90%), mas identifica melhor pacientes com neutropenia de baixo risco (63%
vs 26%) (Klastersky et al, 2000).

Introdução

1.1

5

Epidemiologia

Dentre as infecções que podem acometer os pacientes submetidos à
TCTH, a infecção bacteriana é a mais frequente, principalmente, durante o
período de neutropenia após a realização do TCTH (Gratwohl et al, 2005;
Sparrelid et al, 1998). A Infecção de Corrente Sanguínea é a principal
infecção bacteriana nos primeiros 30 dias após transplante (Ninin et al,
2001), podendo, também, ocorrer em todo o período após o transplante.
Transplantados alogênicos não aparentados apresentam uma maior chance
de desenvolver infecções após o transplante, especialmente, em períodos
após a pega medular. Castagnola et al publicaram, em 2008, um estudo que
mostrou a ocorrência de infeção em 40% dos transplantados alogênicos, no
período de 1987 a 2004 em crianças de até 14 anos. A taxa de bacteremias
foi maior que por micoses invasivas (p<0,001). Neste estudo a proporção de
episódios, em pacientes transplantados alogênicos não aparentados, foi
maior após 100 dias depois do transplante (32%), do que nos 30 primeiros
dias (30%). Os pacientes que realizaram transplante alogênico não
aparentado apresentavam um risco 4,07 vezes maior de desenvolver
bacteremia, sendo maior no primeiro ano de transplante, especialmente
após a pega medular (Castagnola et al, 2008).
Outro estudo realizado na França no período de 1993 a 1996, mostrou
a ocorrência de infecção em 61,4% dos transplantados, com bacteremia em
38,5%, seguida de infecção do trato urinário (12,3%) (Ninin et al, 2001).
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Já estudo realizado, na Índia em 2004, por George et al, documentou 415
infecções, sendo 34,9% bacterianas, 42,9% virais, 15,9% fúngicas e 6,3%
classificadas como outras. Entre as infecções bacterianas, 55% ocorreram
nos primeiros 30 dias, com isolamento de 80% de agentes gram-negativos,
especialmente

bacilos

gram-negativos

não

fermentadores

(24,9%),

Pseudomonas aeruginosa (17,9%) e E. coli (17,9%). Dos agentes grampositivos os mais encontrados foram S. aureus (5,5%), SCN (8,9%) e
Enterococcus sp (3,5%). Entre as infecções fúngicas, a mais frequente é a
Aspergilose (69,7%) seguida da Candida spp (22,2%) (George et al, 2004)
Os gram-positivos, especialmente SCN, têm sido desde a década de
80, a principal etiologia da ICS nos países desenvolvidos, entretanto, um
aumento da proporção da incidência de gram-negativos vem sendo descrito
mais recentemente (Viscoli et al, 2005 ).
Williamson et al efetuaram um estudo retrospectivo de 1990 a 1997,
com o relato de pelo menos um episódio de bacteremia em 62% dos
pacientes analisados. Dos agentes encontrados, 68% eram gram-positivos e
ocorreram nos primeiros 100 dias após o transplante com maior frequência de
Streptococcus viridans. Nas infecções ocorridas após 100 dias de transplante,
14 de 17 estavam relacionadas ao catéter central.

Nesse estudo, a

mortalidade atribuída a infecção foi de 38% (Williamson et al, 1999)
Outro estudo longitudinal realizado, em Barcelona de 1991 a 2000, com
796 pacientes encontrou 489 episódios de Infecção de Corrente Sanguínea.
Destes isolados, 63% eram gram-positivos, 29 % eram gram-negativos,
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4% eram anaeróbicos e 4% de Candida spp. Dos gram-positivos isolados
68% eram SCN, Staphylococcus aureus 9%, Enterococcus spp. 11% e
Streptococcus spp. 9 %. As bactérias gram-negativas mais frequentemente
isoladas foram: E coli (8%) e P. aeruginosa (5%). Neste estudo, foi verificada,
uma tendência de aumento de infecções por agentes gram-negativos e uma
queda dos gram-positivos. A taxa de gram-positivo/gram-negativos foi de 3.3
(1991-1992) e reduzidas para 1.8 (1999-2000). No período de 1991-1995, a
porcentagem de infecção por gram-negativo foi de 22%, enquanto, no período
de 1996-2000, foi de 31 % (p=0,06) (Ortega et al, 2005)
Nursai et al (2008), em estudo realizado em TCTH durante os anos de
1999 a 2005 em Nebrasca - EUA identificou a Infecção de Corrente
Sanguínea como a principal causa de infecção no pós transplante,
ocorrendo aumento da taxa de infecção com os anos. De 1999 a 2004, a
taxa de Infecção de Corrente Sanguínea aumentou de 2,16 por 1000
pacientes-dia para 5,9 por 1000 pacientes-dia (Nursai et al, 2008).
No Brasil, poucos estudos foram realizados para a identificação dos
principais agentes de ICS na população de pacientes. Um estudo, realizado
pelo Instituto do Câncer no Rio de janeiro de 2000 a 2002, em pacientes
com doenças malignas e pós-transplante de medula óssea evidenciou 859
episódios de ICS em 719 pacientes, uma prevalência de 6,9 episódios de
ICS/ pacientes-dia. As Infecções de Corrente Sanguínea não tiveram origem
determinada em 27%; relacionadas a catéter central em 23,4%, e outros
sítios em 49,6% (broncopneumonias (28,4%) e infecção urinária (14,8%).
Os agentes mais frequentes foram gram-negativos (56%), seguido de
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gram-positivos (32%), e fungos (10%). Os gram-negativos mais frequentes
foram: E. coli (11%), Acinetobacter spp (9,6%), e Enterobacter spp (8,1%).
Dos gram-positivos isolados, os mais frequentes foram SCN com 10,8% e
S. aureus com 8,8% (Velasco et al, 2004)

Tabela 1. Descrição de estudos sobre infecções relacionadas ao transplante de
medula óssea no Brasil
Artigo

Nucci et al
2004

Velasco et al
2006

Tipo de
estudo

Casuística

Retrospectivo
multicêntrico

61

Prospectivo
observacional

399

População
estudada

TCTH com
fusariose

Neutropênicos
com
neoplasias
hematológicas
e ICS

Tema
principal

Resultados
principais

Fatores de risco
e incidência de
fusariose

Sobrevivência - 13%.

Comparação de
características
clínicas/
epidemiológicas

Maior incidência de
bactérias gramnegativas

Persistência de
neutropenia como fator
de risco

Heterogeinicidade dos
pacientes oncológicos
Não permitiu
determinação de fatores
de risco

Oliveira et al,
2007

Prospectivo
multicêntrico

441

TCTH com ICS

Etiologia das ICS
em TCTH

(91 episódios
ICS)

Gram pos- (50%),
Gram neg- (50%)
P.aeruginosa13(%)

Garnica et al,
2009

Caso controle

10 casos
44 controles

TCTH com ICS
por gram-Neg

Fatores de risco
para ICS por
gram neg. (multi
resistentes)

Complicações clínicas e
maior risco de óbito em
pacientes c/ ICS por
gram-neg MR.
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1.2

Fatores de Risco

Entre os fatores de risco associados com o aumento de Infecção de
Corrente Sanguínea neste grupo de pacientes, destacam-se alguns como o
tipo de transplante realizado, presença de neutropenia grave, uso de catéter
venoso central e a presença de mucosite e GVHD (Yamasaki et al, 2008;
Sparrelid et al, 1998; Engels et al, 1999). Os agentes mais frequentemente
encontrados como causa de infecção de corrente associada ao uso de CVC
e mucosite são: SCN, S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, Klebsiela spp.,
bacilos gram-negativos não fermentadores, Candida spp (O’Grady et al,
2002; Lark et al, 2001; Apisarnthanarak et al, 2003). Engels et al, em estudo
realizado nos Estados Unidos de 1995 a 1996, encontraram na análise
multivariada que a queda de neutrófilos por um fator de 10 (log

10)

conduz ao

dobro de risco de infeção (Engles et al, 1999). Nestes pacientes, o uso de
catéteres por tempo prolongado e de mucosite devido a agentes
quimioterápicos levaram a um aumento de infecções por gram-positivos,
como SCN, e gram-negativos como E. coli e Pseudomonas spp (Viscoli et al,
2005; Lyman et al, 2006; Sharma et al, 2005).
Pacientes com neoplasias que serão submetidos à quimioterapia ou
pacientes submetidos à transplante de células hematopoiéticas necessitam de
acesso venoso central durante períodos longos, para infusão de medicações
quimioterápicas, células do transplante, hemoderivados, antimicrobianos
profiláticos ou tratamento, entre outras substâncias necessárias de suporte.
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O acesso venoso, preferencialmente, deve ser através de catéteres de longa
permanência como Hickman ou Portocath, devido ao material do qual é
constituído, como silástico, que permite que permaneçam por longos períodos
sem necessidade de troca, diminuindo complicações durante a inserção e
devido ao diâmetro que permite um fluxo mais fácil das substâncias injetadas.
(Raaf et al, 1994; Sauer-Heilborn et al, 2004).
Em um estudo prospectivo realizado nos Estados Unidos, no período de
1991 a 1993, por Schwarz et al, 911 catéteres foram avaliados. A média de
tempo de permanência desses catéteres foi de 120 dias. Desses catéteres,
63% foram retirados por causas não relacionadas aos dispositivos,
principalmente, por óbito ou alta do paciente. A retirada do catéter devido à
infecção

ocorreu

em

25,9%,

sendo

a

infecção,

nesses

pacientes,

microbiologicamente comprovada em 23,5% e infecção de túnel 2,5%. A taxa
de infecção foi 17,6 por 1000 catéter/dia, sendo a infecção de catéter a principal
causa de complicação ocorrida em longo prazo (Schwarz et al, 2000).
O uso de catéter venoso central leva ao aumento de infecções
relacionadas, especialmente, por microrganismos presentes na flora da pele
do paciente, como gram-positivos dentre eles o S. epidermidis. George B et
al encontrou, em 2004 na Índia, a presença de 7,8% de infecções de catéter,
sendo 45% documentadas. Os agentes identificados foram S. aureus
(45,4%), SCN (27,3%) e Candida albicans (27,3%) (George et al, 2004) .
Em 2004, outro estudo conduzido por Kim et al,

evidenciou a

ocorrência de 9,1% de infecção em catéteres de Hickman em pacientes
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transplantados e
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uma taxa de infecção de 1,53 por 1000 catéter/dia.

Foram isolados agentes em cinco casos: quatro casos de Staphylococcus e um
caso de P. aeruginosa. Dos casos de Staphylococcus: dois eram S. epidermidis
resistente à meticilina, um era S. aureus, resistente à meticilina e um era S.
aureus sensível à meticilina. O tempo de enxertia medular foi identificado como
fator de risco para infecção de catéter e a média de sobrevivência foi menor
nos pacientes com infecção, p<0,001 (Kim et al, 2004) .
A GVHD está relacionada à presença de infecção em todas as fases
do pós-transplante. Em 1998, Yuen et al verificaram aumento de bacteremia
em pacientes com GVHD agudo e crônico no período após a enxertia da
medula (p <0,05) e que apresentavam infecção de catéter (p<0,001).
O isolamento de gram-positivos foi mais frequente tanto no período pré
(64%) quanto após a enxertia medular (75%) (yuen et al, 1998). Yamasaki
et al evidenciaram, em um estudo publicado em 2008, que 57% (em 83 de
145)

pacientes transplantados que apresentavam GVHD desenvolveram

infecção com uma mortalidade de 27% (em 22 de 83). Desses pacientes que
desenvolveram infecção, 28 apresentaram bacteremia com prevalência
maior de isolados gram-positivos. Os agentes mais frequentemente
encontrados em Infecções de Corrente Sanguínea foram: Stahylococcus
coagulase negativo (SCN), Steptococcus spp., Bacteróides e Pseudomonas spp.
(Yamasaki et al, 2008).
Estudo de caso-controle realizado, de 1995 a 1998, procurou
identificar fatores de risco para infecções anaeróbicas em pacientes
transplantados. Num período de quatro anos foram encontradas apenas 23
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Infecções de Corrente Sanguínea por anaeróbios. Os principais agentes
identificados foram: Fusobacerium nucleatum (74%), Leptotrichia buccalis
(17%), Clostridium tertium (4%), Clostridium septicum (4%). Nos controles os
agentes encontrados foram: SCN, S aureus resistente à meticilina,
Streptococcus viridans, Candida spp, Enterobacter cloacae. A presença de
mucosite grave foi fator de risco independente para Infecção de Corrente
Sanguínea por anaeróbios. Não foi encontrada diferença em relação ao
tempo de neutropenia, tipo de quimioterapia realizada, e a presença de
outras infecções (Lark et al, 2001).

1.3

Bactéria Multirresistentes

Em relação ao Enterococcus spp. resistente à vancomicina (ERV),
existe muita controvérsia, alguns estudos

associam o

aumento de

mortalidade nos pacientes com infecção e ou colonização por este agente,
enquanto outros não evidenciam tal ocorrência. Uma meta-análise, realizada
em 2005 por Diaz-Granados et al, selecionou 114 artigos para avaliação
com análise de nove desses artigos. Os estudos analisados somavam 1614
bacteremias por Enterococcus spp. (683 causadas por ERV e 931 causadas
por Enterococcus sensíveis a vancomicina (ESV). O risco de mortalidade em
bacteremias por EVR encontrado foi 2,52 vezes maior que em bacteremias
por EVS (Diaz-Granados et al, 2005).

13

Introdução

Em 1999, foi publicado um estudo caso-controle retrospectivo de
Infecção de Corrente Sanguínea por Enterococcus em pacientes que
realizaram TCTH de 1994 a 1997. Os casos correspondiam à pacientes com
Infecção de Corrente Sanguínea por ERV, e os controles correspondiam à
pacientes colonizados por ERV. Neste estudo foram incluídos 50 pacientes,
18 casos e 31 controles. A presença de mucosite grave foi encontrada como
fator de risco independente para Infecção de Corrente Sanguínea por ERV.
Usando modelos de regressão logística foi encontrada uma tendência de
significância da associação da gravidade de mucosite e infecção por ERV
(Kuehnert et al, 1999).
Em Nursai et al (2008), entre os microorganismos encontrados, 63%
eram gram-positivos, sendo SCN responsável por 37% dos isolados, 4,7%
eram S. aureus que apresentavam 60% das cepas resistentes à meticilina
(MRSA), 6,5% eram Enterococcus que apresentavam 57% de cepas
resistentes

à

vancomicina

(ERV).

Dos

gram-negativos

isolados,

a

Pseudomonas aeruginosa foi o agente mais frequente representando 10%
dos isolados nos transplantados de medula óssea (Nursai et al, 2008).
A ocorrência de surtos favorece o aumento inusitado de agentes com
baixa incidência em unidades de tratamento, assim como o aumento de casos
de agentes multidroga resistente (MDR). Os pacientes transplantados muitas
vezes permanecem por longos períodos internados, ficando mais suscetíveis
a surtos intra-hospitalares. McCann et al fizeram um estudo multicêntrico, de
1991 a 2001, do qual participaram treze centros de transplantes e que
descreveu a ocorrência de 23 surtos envolvendo 231 pacientes. Infecção foi a
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causa de óbito ou contribuiu para o óbito em 56 pacientes. Dos surtos
ocorridos, dez foram bacterianos, oito virais e cinco fúngicos. Nos surtos
bacterianos, os agentes mais isolados foram Pseudomonas spp., Serratia spp.
e ERV. Seis pacientes foram a óbito por infecção bacteriana, desses agentes
cinco eram Pseudomonas aeruginosa (3 MDR) (Mccann et al, 2004)
Uma coorte, acompanhada de 1999 até 2005, por Shaw et al,
descreveu aumento dos isolados de S. aureus resistente à meticilina
(MRSA) em 2004 em comparação à outros anos. Esse estudo dividiu os
pacientes em três grupos: grupo 1- pacientes com MRSA adquiridos no
período pré transplante; grupo 2- pacientes com MRSA detectado no pós
transplante precoce, antes da pega medular; grupo 3- pacientes com MRSA
em períodos tardios do pós transplante. No grupo 1, a mortalidade
encontrada foi de 40%, sendo que apenas dois óbitos foram relacionados à
MRSA. No grupo 2, todos os pacientes foram a óbito, entretanto apenas dois
apresentavam óbito atribuído a MRSA. No grupo 3, 52% foram a óbito, com
óbito atribuído a MRSA, em três pacientes (Shaw et al, 2007).
O estudo de um surto de S. maltophilia em pacientes TCTH ocorrido
na Califórnia - EUA em 1997, encontrou como fatores de risco para
bacteremia por esse agente: a presença de neutropenia grave, p=0,028,
maior duração da neutropenia grave, p=0,05, diagnóstico de mucosite grave,
p = 0,028 e realização de nutrição parenteral nos 30 dias prévios a cultura,
p=0,028 (Labarca et al, 2000).
Nos Estados Unidos, no período de 1999 a 2001, foi feito um estudo
com 13 casos de Infecção de Corrente Sanguínea por Stenotrophomonas
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maltophilia e 39 controles. Infecção polimicrobiana ocorreu em três de 13
casos, sendo os agentes encontrados: E. coli, K pneumoniae, Lactobacillus
spp, Alcaligenes xylosixidans, Enterococcus faecalis, SCN. A média de tempo
da admissão para o desenvolvimento da infecção foi de 14 dias e a presença
de mucosite grave foi um fator de risco para infecção juntamente com um maior
número de antibióticos utilizados, p<0,001 (Apisarnthanarak et al, 2003).
Yeshurun et al elaboraram um estudo em pacientes TCTH que
identificou 19 pacientes com S. malthophilia, sendo 90% de bacteremia
dentre as quais, 58% polimicrobianas. Todos os isolados eram sensíveis
a Sulfametoxazol-trimetropim (SMX-TMP), 10,6% eram resistentes a
fluorquinolonas e 52,6% realizaram terapia prévia com carbapenêmicos.
A taxa de mortalidade encontrada foi de 31,5% (Yeshurun et al, 2010).

Tabela 2: Descrição de surtos ocorridos em unidades de Transplante de Medula
Óssea no Brasil

Artigo

Tipo de
estudo

Levin et al,
1998

Caso
controle

Casuística

6 casos
18 controles

Paez et al,
2011

Descrição
de surto

13 pacientes

População
estudada

Tema
principal

Resultados
principais

Pacientes
oncológicos,
hematológicos e
TCTH

Fungemia por
Candida
parapsilosis

Uso de catéter
relacionado à fungemia
(p=0,016)

TCTH e
hematológicos
com
Pseudomonas
resistentes a
carbapenêmicos

Descrição de
sensibilidade e
genótipo dos
isolados.

2007: isolamento de
metalo- β-lactamase
genótipo A
2009: isolamento de 4
tipos de genótipos de
metalo- β-lactamase, B-D.
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1.4

Fatores associados ao prognóstico

É sabido que as doenças infecciosas são uma importante causa de
morbi-mortalidade em pacientes transplantados, não apenas em períodos
precoces como em períodos tardios após TCTH (Park et al, 2006). Em um
estudo realizado pelo grupo europeu de TCTH, de 1980 a 2001, com 14.403
pacientes, infecção representou a terceira causa de óbito em pacientes
submetidos à TCTH, ocorreu particularmente nos primeiros três meses pós
transplante, sendo bacteriana a causa mais frequente. O estudo foi dividido
em quatro coortes de tempo e encontrou um aumento da sobrevivência com
o passar dos anos. Em 1980-1989, a sobrevivência foi de 52%, enquanto em
1995-1999 a sobrevivência foi de 62%, p<0,05 (Ratwohl et al, 2005).
Marena et al, em 2001, mostraram que os seguintes fatores estavam
associados com mortalidade: presença de hemocultura positiva, doença
avançada no momento do transplante, realização de transplante não
aparentado,

ausência

de

metrotrexate

para

profilaxia

de

GVHD

(Marena et al, 2001).
A mortalidade nos pacientes transplantados depende de diversos
fatores, entre eles de agentes isolados nas infecções. Apesar da maioria dos
estudos evidenciarem um maior isolamento de bactérias gram-positivas, a
mortalidade é mais importante em gram-negativos e agentes multidroga
resistente (MDR).
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Um estudo publicado em 2007 por Poutsiaka et al, realizado de 1997
a 2000, encontrou 185 agentes de bacteremia em pacientes TCTH, sendo
68% de gram-positivos, dos quais o frequente foi SCN (39,5%). Gramnegativos foram encontrados em 21,1% e fungo em 11,3% dos isolados.
Esse estudo encontrou um risco atribuído de morte, por bacteremia, de
22,6 %, sendo a bacteremia um fator de risco independente de mortalidade,
(p=0,007). Outros fatores de risco associados com mortalidade foram: a
realização de transplante não aparentado, presença de GVHD agudo e
Infecção de Corrente Sanguínea causada por bacilos gram-negativos e ERV.
Após ajustado ao tipo de transplante e a presença de GVHD agudo, a
presença de ICS por gram-negativos e ERV mantiveram-se com fator de
risco para óbito (Poutsiaka et al, 2007).
Uma coorte publicada, em 2004, avaliou bacteremias causadas por
gram-negativos. Esse estudo seguiu 428 pacientes que realizaram transplante
alogênico não aparentado. Bacteremia por gram-negativo ocorreu em 29
pacientes. A incidência em crianças foi de 3,6% e em adultos 19%. Os casos
adultos (53%) apresentavam classificação de alto risco maior que os adultos
controles (12%), p<0,005.

Os agentes mais frequentemente isolados em

crianças foram Citrobacter freundii e E.coli, e em adultos foram E. coli e
Acinetobacter spp.. Os fatores de risco relacionados à ICS por gram-negativos
encontrados foram: GVHD crônico em adultos (p=0,020), o uso de esteroides
sistêmicos para tratamento de GVHD agudo ou crônico em adultos (p=0,007).
Em crianças, esses fatores de risco não tiveram significância. A presença de
infecção por CMV não foi encontrada como fator de risco. A mortalidade destes
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pacientes foi de 17% para crianças e 24% para adultos, ocorrendo
significantemente mais nos casos que nos controles (Mitchell et al, 2004).
Em 2007, foi publicado um estudo realizado, de 1990 a 2001, que
avaliou 95 pacientes TCTH com infecção por P. aeruginosa. A média de
tempo para a ocorrência de infecção foi de 63 dias, sendo que 77,6% dos
casos ocorreram nos primeiros três meses após o transplante. Bacteremia
ocorreu em 70,5% dos pacientes, 16,8% tinham pneumonia e 12,% tiveram
pneumonia com bacteremia. A mortalidade nos primeiros 14 dias do episódio
inicial de infecção foi de 35,8%. Foram encontrados na análise univariada
como fatores associados à mortalidade: uso de altas doses de esteroides
(p=0,04), presença de neutropenia associada a um outro patógeno (p=0,01).
A presença de outro patógeno, como CMV e infecção fúngica, foi fator
preditor de mortalidade. Dos 61 pacientes que sobreviveram 16,4%
recorreram

à

infecção

por

Pseudomonas spp., apresentando

uma

mortalidade atribuída de 60%. A recorrência de infecção foi associada com à
presença de GVHD grave (p=0,01) (Hakki et al, 2007).

1.5

Prevenção e controle

Muitas medidas têm sido feitas para diminuir o risco de complicações
infecciosas, especialmente infecções bacterianas e fúngica em TCTH, entre
elas higiêne das mãos, uso de profilaxias antimicrobianas, uso de fatores de
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crescimento hematopoiéticos, medidas de manipulação os mais estéreis
possíveis dos pacientes e de seus catéter es e proteção do meio ambiente
como a utilização de sistema de ar com filtro de ar absoluto (HEPA)
(O’Grady et al, 2001; Tomblyn et al, 2009).
Estudo

prospectivo,

realizado

na

Alemanha,

em

pacientes

transplantados de medula óssea, neutropênicos e internados, registrou
redução significativa nas taxas de ICS após intervenção baseada no uso de
curativos transparentes, catéteres impregnados com clorexidina associado à
sulfadiazina de prata e campanhas educacionais encorajando higiêne de
mãos e cuidados adequados com o catéter . Esses autores obtiveram uma
redução na densidade de incidência de 24,3 ICS por 1000 pacientes
neutropênicos/dia no período pré, para 16,2 por mil pacientes, após as
intervenções (Chaberny et al, 2009).
A profilaxia antimicrobiana é outra estratégia recomendada para a
prevenção de infecções. Em 2009, foi publicado, pela Sociedade Americana de
Sangue e Transplante de Medula, um guia de recomendações com medidas de
prevenção de infecções em pacientes que passaram por TCTH, estando entre
as medidas recomendadas o uso de quinolona como medida profilática para o
surgimento de infecções bacterianas em pacientes transplantados até a
enxertia medular, ressaltando que a profilaxia deve ser realizada de acordo
com o perfil de sensibilidade do serviço. Em relação à profilaxia de infecções
fúngicas, a realização de profilaxia para levedura com Fluconazol é bem
estabelecida e utilizada rotineiramente. Algumas outras drogas antifúngicas
podem ser usadas como micafungina, itraconazol, posaconazol e voriconazol.
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Para fungos filamentosos, especialmente, Aspergillus spp, a profilaxia não é
utilizada normalmente, mas pode ser considerada em período de risco maior
como na neutropenia prolongada e GVHD grave. O voriconazol tem sido
considerado uma opção para profilaxia e o uso de posaconazol é recomendado
para população específica de pacientes (Tomblyn et al, 2009).
Em 2011, foi divulgado pela Sociedade Americana de Doenças
Infecciosas, um guia de recomendações de uso de antimicrobianos em
pacientes neutropênicos febris, mantendo-se como recomendação o uso de
fluorquinolonas, especialmente a Levofloxacino, como profilaxia em
pacientes neutropênicos de alto risco em que seja esperada neutropenia
grave, por tempo prolongado (> 7 dias). Nestes casos a profilaxia antifúngica
recomendada é o uso de Fluzonazol para leveduras, principalmente Candida
spp. Para fungos filamentosos, a profilaxia não é recomendada como rotina,
ficando restrita à pacientes em quimioterapia intensa para o tratamento de
leucose aguda, pacientes transplantados com história prévia de aspergilose
invasiva, neutropenia prolongada previamente ao transplante e em pacientes
com GVHD (Freifeld et al, 2011).
Um estudo, de 1999 a 2003, fase três, randomizado, multicêntrico, duplocego, foi realizado para comparar o posaconazol com o fluconazol na profilaxia
antifúngica de pacientes com GVHD. Neste estudo 600 pacientes passaram
pela randomização, encontrando equivalência do posaconazol com o fluconazol
em relação à incidência de infeções fúngicas invasivas, (5,3% posaconazol vs
9,0% fluconazol, (p=0,07), entretanto o posaconazol se mostrou superior na
prevenção de Aspergilose, (p=0,006) (Ullmann et al, 2007).
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Muitos estudos têm sido publicados na tentativa de melhorar a
profilaxia de infecções bacterianas nos pacientes neutropênicos graves ou
transplantados. Um estudo publicado, em 2005, realizado de 2001 a 2003,
prospectivo, multicêntrico e randomizado comparou o uso de levofloxacino
com placebo em pacientes com neutropenia e neoplasias. Neste estudo 760
pacientes com neutropenia foram analisados, evidenciando menor presença
de infecções, incluindo bacteremias e o isolamento de gram-negativos em
pacientes que fizeram uso de levofloxacino, não apresentando diferença na
mortalidade entre os dois grupos (Bucaneve et al, 2005).
Muitos serviços que realizam TCTH recomendam profilaxia para
infecções bacterianas utilizando quinolonas ou cefalosporinas de terceira
geração. O uso da profilaxia bacteriana pode levar ao aumento de infecções
por patógenos MDR. Oliveira et al realizaram um estudo, no Brasil em 2007,
em 13 centros de transplante de medula óssea. Nesse estudo, 441
transplantados, foram avaliados e a profilaxia antibacteriana foi realizada em
138 pacientes (34%), sendo com agentes β-lactâmicos em 51 % e com
quinolonas em 38%. Os principais isolados foram bactérias gram-negativas
(47%) entre as mais frequentes: P. aeruginosa (22%), K. pneumoniae (19%),
E. coli (17%). O uso de cefalosporinas de terceira geração foi determinado
como um fator de risco para o desenvolvimento de gram-negativos MDR,
juntamente com a hospitalização em um centro em particular. Em relação ao
uso de quinolona, não foi encontrada significância para o aparecimento de
MDR, mas uma tendência para sua ocorrência (Oliveira et al, 2007).
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Vicente et al, em um estudo retrospectivo, entre 1990 e 1996,
encontraram diminuição do isolamento de gram-negativos (35.7 para 12,2
por 1000 pacientes-dia) e queda da proporção de isolados resistentes de
37.9% para 13,6%, após troca de cefalosporinas por fluorquinolonas
(Vicent et al, 2005).
Medidas de prevenção para a diminuição de agentes multidrogaresistentes, como o cuidado com catéter es, higiêne de mãos, uso de luvas,
isolamento de pacientes colonizados com tais agentes, são preconizadas e de
grande importância, entretanto, a redução do tempo de permanência
hospitalar desses pacientes diminui a possibilidade de aquisição de tais
agentes. Poucos estudos são realizados com pacientes em acompanhamento
ambulatorial.
Seropian et al (1999) publicaram um estudo com acompanhamento de
pacientes após a realização de TMO. O estudo contava com pacientes
acompanhados em regime de internação hospitalar e pacientes acompanhados
ambulatorialmente.

Os

pacientes

só

realizavam

acompanhamento

ambulatorial se possuíssem um cuidador e morassem próximo ao hospital.
O acompanhamento era realizado pela enfermagem durante a noite e
finais de semana e pelos médicos clínicos nos finais de semana. Em caso
de febre os pacientes eram internados para realização de antimicrobianos
endovenosos. Os pacientes que realizaram acompanhamento ambulatorial
apresentaram menor bacteremia e menor número de infecções oportunistas
(Seropian, et al, 1999).
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Um estudo publicado por Svahn et al em 2000, comparou o tratamento
de pacientes em regimes hospitalar e domiciliar. Os pacientes passavam por
uma avaliação antes de receberem alta durante o período de neutropenia
após o transplante. Era necessário que os pacientes estivessem próximos ao
hospital, tivessem um cuidador que poderia ser um familiar ou amigo, mas
que morasse com o paciente e aprovação do Departamento de Infecção
Hospitalar, após vistoria da residência. O acompanhamento do paciente era
feito diariamente por visitas da enfermagem, com coleta de exames,
administração de antimicrobianos ou hemoderivados, e avaliação médica
diária por meio de ligação telefônica. Em caso do paciente apresentar febre,
era encaminhado ao hospital para avaliação necessária, em caso de
estabilidade clínica, o paciente era liberado para tratamento domiciliar. Esse
estudo evidenciou que os pacientes em tratamento domiciliar apresentaram
menos

episódios

de

bacteremia,

menor

necessidade

de

uso

de

antimicrobianos endovenosos e analgésicos (Svahn et al, 2000) .

Tabela 3: Descrição de estudos com acompanhamento domiciliar de pacientes
TCTH
Artigo

População
estudada

Casuística

Resultados principais

Svahn et al

TCTH alogênico

Casos = 11

Menor bacteremia (p< 0,01)

Tratamento
domiciliar com
visitas

Controles = 11

Menor uso de antimicrobiano
EV (p<0.05)

TCTH autólogo

Casos=49

Menor bacteremia

Tratamento
domiciliar

Controles=51

Menor número de infecções
documentadas

Seropian et al

Menor uso de analgésicos
(p<0,05)
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JUSTIFICATIVA

Pacientes transplantados de medula óssea possuem um elevado
risco,

decorrente

da

imunossupressão

ao

qual

são

submetidos,

principalmente em períodos críticos como antes da enxertia e de
desenvolverem Infecção de Corrente Sanguínea. Dados brasileiros que
descrevem as infecções, agentes mais frequentes e a resistência aos
antimicrobianos, nesta população, são necessários, com intuito de descrever
medidas de controle dessas infecções e introdução, precoce e eficaz, de
terapêutica empírica, durante a neutropenia febril. Estudos que validem a
alta precoce e acompanhamento diário desses pacientes em Hospital Dia
podem permitem a melhoria da qualidade de vida e a diminuição de
possibilidade de aquisição de agentes com perfis de resistência ampliados.

3

OBJETIVOS

 Descrever as Infecções de Corrente Sanguínea nos pacientes
acompanhados no Ambulatório do Transplante de Medula Óssea.

 Descrever a proporção de hospitalização desses pacientes e os
fatores de risco associados.

 Descrever a proporção de óbito em pacientes e os fatores de risco
associados.

4

MÉTODO

4.1

Ambulatório de Transplante de Medula Óssea

O ambulatório de Transplante de Medula Óssea (TMO) atende a
pacientes no pré e pós transplante de medula óssea, encaminhados de
diversos serviços no país. Estes pacientes quando provenientes de outras
localidades, fixam temporariamente residências em locais alugados ou casas
de apoio. Os locais de residência dos pacientes não recebem avaliação por
parte da equipe clinica médica ou de enfermagem do HC-FMUSP.
O atendimento ocorre das 7 às 19 horas, sete dias por semana.
Localiza-se no primeiro andar do Prédio dos Ambulatórios do Hospital das
Clinicas de São Paulo, e foi a partir de julho de 2008, relocado para outro
espaço físico para reformas.

O corpo clínico é composto por médicos

hematologistas, enfermeiras, auxiliares de enfermagem e secretaria.
Em média, 35 pacientes comparecem ao ambulatório do TMO, doze consultas
médicas são realizadas, em média, diariamente.
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Todos os pacientes submetidos à TMO usam ou implantam catéter
venoso central do tipo semi-implantável (Hickmann ou Permicath). O catéter
não é retirado em pacientes encaminhados por outros serviços de saúde,
este não é retirado. Em muitos casos o catéter é inserido antes da realização
do transplante, durante internação hospitalar em centro cirúrgico, pela
equipe da cirurgia torácica, sem realização de profilaxia cirúrgica prévia.
A infusão das células transplantadas é realizada em ambiente intra
hospitalar, e pode ser realizada no Instituto Central do Hospital das Clinicas
– FMUSP ou no Instituto do Coração (INCOR-FMUSP).
Os pacientes transplantados recebem como profilaxia bacteriana,
cefepima intravenosa após o primeiro dia de TMO até a recuperação da
neutropenia, ou durante a presença de febre ou infecção. O uso de
Sulfametoxazol-trimetropim, como profilaxia para P. jerovecii é realizado
após o 30º dia de TMO até 100 dias após a realização do transplante. Como
profilaxia antifúngica, recebem fluconazol após o primeiro dia de TMO até 30
dias após sua realização ou até mesmo em suspeita ou diagnóstico de
doença fúngica. Não é realizada profilaxia para fungos filamentosos.
Como profilaxia viral, os pacientes recebem aciclovir, após o primeiro dia de
TMO até 100 dias após sua realização do mesmo. Em pacientes que realizam
transplante autólogo é realizada profilaxia com levofloxacino, via oral,
durante o período de mobilização das células.
Depois da alta do pacientes, ele é encaminhado ao Ambulatório Dia,
onde diariamente é avaliado pela equipe de enfermagem com realização de
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curativos no catéter central, e administração de medicações como
antimicrobianos e hemoderivados, quando necessário. Até maio de 2005,
após manipulação do catéter venoso central, era realizado “selo” com
heparina concentrada 2 ml associada a 2 ml de solução 900mg de cefepima
diluído em 100ml de soro fisiológico a 0,9%. Atualmente é realizada a
infusão do catéter com soro fisiológico 0,9% e depois realizado “selo” no
catéter

com heparina sem a presença de antimicrobiano. O curativo é

realizado com gaze e fechado com esparadrapo. O paciente é orientado a
trocar o catéter em casa, no período da noite.
Em pacientes que não se encontram em uso de medicações
intravenosas, o curativo é realizado pela enfermagem semanalmente, sendo
o cuidado, neste intervalo, realizado pelo próprio paciente, com orientação
de realização de curativo duas vezes ao dia, sendo retirado pela equipe
médica no Ambulatório Dia, quando não se faz necessário.
Os pacientes que chegam ao ambulatório são submetidos à coleta de
culturas de sangue, urina, protoparasitológico e coprocultura como cultura de
vigilância. Em pacientes com cultura positiva para agentes multidrogaresistentes, a precaução de contato é instituída e retirada quando sucessivas
culturas são negativas. Em pacientes já previamente conhecidos como
colonizados por agentes MDR,o isolamento de contato é instituíto.
A cada episódio febril, é colhido um par de hemoculturas via catéter
venoso. A coleta de cultura em veia periférica é realizada em caso de não ter
o paciente acesso central disponível. O paciente inicia tratamento
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antimicrobiano quando apresenta febre com progressão da cobertura, em
caso de persistência da febre. Os pacientes estáveis clinicamente realizam o
tratamento

ambulatorialmente

com

administração

de

antimicrobianos

endovenosos diariamente. Em caso de instabilidade hemodinâmica, o
paciente é encaminhado para internação hospitalar na enfermaria de TMO.

4.2

Casuística

4.2.1 Critérios de inclusão

 Pacientes submetidos à TCTH no HC–FMUSP acompanhados no
Ambulatório

TMO

com hemoculturas

positivas colhidas no

Ambulatório do TMO durante o período de acompanhamento após
TCTH.

4.2.2 Critérios de exclusão

 Pacientes com hemoculturas positivas colhidas durante internação
hospitalar.
 Paciente com hemoculturas positivas com dados insuficientes para
avaliação.
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4.3

Desenho do estudo

Foi realizado um estudo retrospectivo descritivo, através de análise
dos

prontuários

dos

pacientes

acompanhados

no

Ambulatório

de

Transplante de Medula Óssea do Hospital das Clínicas – FMUSP que
apresentaram resultados de hemoculturas positivas, no período de janeiro
de 2005 a dezembro de 2008.
Uma lista com os nomes dos pacientes que realizaram transplante de
medula óssea no período de 01/01/2004 a 31/12/2008 foi fornecida pela
Secretaria do Transplante de Medula Óssea, sendo então avaliada por meio
do sistema de Intranet do Hospital das Clínicas-FMUSP, a presença de
cultura positiva e internação no período de 01/01/2005 a 31/12/2008.
Após a identificação da presença de hemoculturas positivas no referido
período, foi realizada uma revisão do prontuário para o preenchimento de uma
ficha previamente elaborada onde foram obtidos dados referentes à doença
de base que levou a realização do TCTH; tipo de TCTH realizado; tempo
decorrido do TCTH; a presença de Infecção de Corrente Sanguínea (ICS);
presença da doença do enxerto contra o hospedeiro; presença de neutropenia
durante o episódio de ICS; presença de catéter venoso central com
identificação do tipo ou se apresentava doença local associada; uso prévio de
antibióticos à coleta da hemocultura; tipo de antimicrobiano utilizado; micro
organismo identificado na hemocultura e seu perfil de sensibilidade; retirada
de CVC; ocorrência de nova hemocultura positiva; presença de internação até
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21 dias após a cultura positiva; motivo de internação; presença do óbito;
tempo decorrido da cultura positiva até o óbito e preenchimento do MASCC.
A Infecção de Corrente Sanguínea foi considerada em pacientes que
apresentavam hemocultura positiva colhida do CVC ou periférica em picos
febris e/ou quando tratamento instituído pelo médico, independente do
agente isolado.
Em caso de mais de uma hemocultura positiva em cada paciente, foi
considerado um novo episódio quando:
 Se ocorresse isolamento de um novo agente em intervalo menor de
sete dias;
 Se ocorresse isolamento do mesmo agente com um perfil de
sensibilidade diferente em intervalo menor que sete dias, e
 Se ocorresse isolamento do mesmo agente com um intervalo maior
a sete dias.

Os desfechos avaliados foram hospitalização e óbito.
A hospitalização foi considerada quando o paciente era internado até
21 dias do início da Infecção de Corrente Sanguínea. As características dos
pacientes hospitalizados foram comparadas com os não hospitalizados.
As razões da hospitalização também foram avaliadas. Foram consideradas
razões para hospitalização:
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1. Complicações da infecção (persistência da infecção sepse, sepse
grave, choque séptico)
2. Retirada do CVC
3. Outra

O óbito foi avaliado de duas maneiras:
1. Mortalidade geral dos episódios de infecção de corrente sanguinea
ocorridos;
2. Mortalidade em 30 dias: óbito ocorrido em até 30 dias à ocorrência
de positividade da hemocultura.

4.4

Definições

As seguintes definições foram utilizadas:
 Infecção

Primária

de

Corrente

Sanguínea

laboratorialmente

confirmada (O’Grady, 2002):
Deve preencher pelo menos um dos seguintes critérios:
- Critério 1;
O paciente tem um patógeno isolado em uma ou mais hemoculturas não
relacionado a outro foco reconhecido.
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- Critério 2;
O paciente apresenta pelo menos um dos seguintes achados clínicos:
 febre (>38°),
 calafrios,
 hipotensão (PA sistólica < 90 mmHg),
não relacionados à outro foco infeccioso conhecido, mais um dos seguintes
fatores:
a) duas ou mais hemoculturas positivas colhidas em ocasiões diferentes,
onde foram recuperados microrganismos contaminantes da pele (Bacillus
spp, Propionibacterium spp, Staphylococcus coagulase negativo ou
Micrococcus spp) e que não estavam relacionados à infecção em outro
sítio;
b) Uma hemocultura positiva para contaminantes comuns de pele, em um
paciente com catéter intravascular, e tendo o médico instituído terapêutica
antimicrobiana adequada

Nos casos das ICS hospitalares por Staphylococcus coagulase negativo
(SCN), seriam avaliados qual dos dois critérios do CDC seria utilizado para a
sua notificação:
(1) presença de 2 ou mais hemoculturas positivas, colhidas em
ocasiões diferentes, onde foram recuperados microorganismos
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contaminantes da pele e que não estavam relacionados à
infecção em outro sítio;
ou
(2) apenas 1 hemocultura positiva para tais agentes, em um paciente
com catéter intravascular, e tendo o médico instituído terapêutica
antimicrobiana adequada.

 Neutropenia (Freifeld et al, 2011):
Contagem de neutrófilos < 500cels/mm3 ou < 1000 cels/mm3 com previsão
de queda.
 Recuperação do sistema imune após TMO (Tomblyn et al, 2009):
- fase I: fase referente ao dia da realização TMO até o 30° após
TMO
- fase II: referente 31º dia após TMO até o 100º dia após TMO
- fase III: referente aos dias após o 101° dia após TMO
 GVHD
- GVHD agudo (Ball et al, 2008) – ocorre nos dois primeiros meses
após a realização do transplante de medula óssea com
manifestações de pele, gastrointestinais e hepáticas, em diferentes
graus.
- GVHD crônico (Lee et al, 2003) – ocorre após dois meses do TMO
com manifestações principalmente na pele em tecido conectivo.
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 SRIS (Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica) (Bone et al
1992):
- Temperatura >38graus ou <36 graus centígrados.
- Freqüência cardíaca >90 batimentos por minuto.
- Freqüência respiratória > 20 Incursões por minuto ou PaCO2 <
32mmHg.
- Leucócitos >12000 células/mm³ ou < 4000 células/mm³ ou
formas imaturas presentes em quantidade superior a 10% do
total de leucócitos.
 Sepse (BONE et al 1992):
SRIS de origem infecciosa, identificada por evidência laboratorial
ou clínica.
 Sepse grave (BONE et al 1992):
Sepse mais disfunção de órgãos, manifestada por :
- hipotensão definida como pressão arterial sistólica <90 mmHg
ou diastólica < 60 mmHg ou queda de 40 mmHg na pressão
sistólica de pacientes hipertensos,
ou
- hipoperfussão (acidose láctica definida com PH <7,3),
ou
- excesso de base inferior à -5,
ou
- oligúria <0,5/kg/h,
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ou
- alteração aguda do estado mental .
 Choque séptico (BONE et al 1992):
- Hipotensão < 90/60 ou <30 mmHg da pressão usual do paciente
hipertenso, não responsiva à reposição de líquidos por via
intravenosa,
ou
- quadro de sepse grave onde se utiliza drogas vasoativas para
manutenção da pressão arterial apesar do tratamento com
líquidos intravenosos.
 Agentes de água (MURRAY, 2003):
Microorganismos que habitam o meio ambiente como água, solo ou
plantas, não causadores de patologias com frequência.

4.5

Procedimento microbiológico

A identificação dos microrganismos em hemoculturas foi realizada no
Laboratório de Microbiologia do Instituto Central do HC-FMUSP, por meio de
provas bioquímicas convencionais e por meio do sistema de identificação
automatizado Vitek (laboratório bioMérieux).
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Testes de sensibilidade aos antimicrobianos foram feitos por métodos
automatizados Vitek (laboratório bioMérieux) e pelo teste de difusão em disco.
Os

critérios

para

interpretação

dos

resultados

seguiram

as

recomendações do CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute)
atualizadas.

4.6

Análise estatística

Todas as informações foram arquivadas em um banco de dados
computadorizado, utilizando o software Epidata versão 3.1.
Os dados foram

analisados utilizando o software Epi Info versão

3.5.1. A análise bivariada dos indicadores clínicos e laboratoriais foi
realizada pelo teste de Wilcoxon para variáveis contínuas e pelo teste do 2
e pelo teste de Fisher para as variáveis categóricas. As variáveis foram
também analisadas comparando dois grupos: ICS por gram-negativo, ICS
por gram-positivo. Os seguintes desfechos foram avaliados: hospitalização
e óbito, em 30 dias.
Os fatores de risco associados com hospitalização e óbito foram
comparados por meio da análise bivarida e multivariada utilizando o
programa Epi Info versão 3.5.1 As variáveis com o valor de p<0.1 ou com
plausibilidade biológica foram colocadas no modelo da análise multivariada.
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A frequência das Infecções de Corrente Sanguínea e a proporção
anual de resistência aos seguintes antibióticos cefepima e carbapenêmicos
para gram-negativos não fermentadores e Enterobactérias; glicopeptideos
para Enterococcus spp. e sulfametoxazol-trimetropim e levofloxacino para S.
maltophilia foram comparadas durante os quatro anos do estudo utilizando o
teste de chi-square para tendência. O nível de significância adotado foi de 5%.

5

RESULTADOS

Foram avaliados 743 pacientes, com hemoculturas positivas em 293
pacientes, e prontuários avaliados em 146 dos casos. Do total, foram
excluídos 120 pacientes: 100 por hemoculturas positivas durante internação;
13 por não se apresentarem em acompanhamento no ambulatório de TMO
durante a coleta da cultura; seis por falta de dados no prontuário e um por
apresentar hemocultura com quatro agentes. Não foram encontrados 26
prontuários durante as visitas para sua revisão.

743 pacientes TCTH

293 hemoculturas positivas

146 pacientes analisados

120 excluídos

Figura 1: Fluxograma dos pacientes estudados

450 hemoculturas
negativas
26 não encontrados
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Resultados

Ocorreram 235 episódios de Infecção de Corrente Sanguínea nos 146
pacientes analisados, sendo 207 (88%) episódios monomicrobianos e 28
(12%) polimicrobianos. A média de idade foi de 32 anos (com pacientes de 2
a 68 anos), sendo 90 (61,6%) homens e 87 (59,6%) de transplante
alogênico. A doença de base mais frequente foi leucose aguda, 40 (27,4%),
seguida de linfoma não Hodgkin, 26 (18%) e mieloma múltiplo, 21 (14%). As
patologias incluídas na classificação outros foram: Síndrome Mielodisplasica
(25%), Anemia de Fanconi (25%), Mileofibrose (12,5%), Sarcoma de Ewing
(6,25%), Doença de Krabbe (6,25%), Tumor de células germinativas
(6,25%), Adrenoleucodistrofia (6,25%), Seminoma (6,25%) (vide Tabela 4).

Tabela 4: Características demográficas dos 146 pacientes acompanhados no
ambulatório do TMO do HC-FMUSP no período de Janeiro de 2005 a Dezembro de
2008

Característica
Sexo
Masculino
Idade

Nº ( %)
90 (62%)
Média 32 anos
Mínimo 2 anos / Máximo 68 anos

Tipo de transplante:
Autólogo
Alogênico:
Aparentado
Não aparentado

59 (40%)
87 (60%)
80 (55%)
8 (5%)

Doença de base:
Leucose aguda
Linfoma não Hodgkin
Mieloma múltiplo
Linfoma Hodgkin
Aplasia de medula
Leucose crônica
Outros

40 (27%)
26 (18%)
21 (14%)
16 (11%)
15 (10%)
12 (8%)
16 (12%)
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A presença de mucosite e GVHD ocorreu em 63 (27,3%) e em 81
(34,6%) episódios, sendo a GVHD de pele o mais frequente, em 58 (70%). A
presença de neutropenia grave (neutrófilos < 500 células/ mm³) ocorreu em
59 (30,9%), sendo a média de neutrófilos em torno de 2300 células/ mm³.
Em pacientes neutropênicos graves a média de tempo de neutropenia foi de
seis dias (entre 1 a 30 dias).
Dos episódios analisados, 191 (84,1%) apresentavam catéter semiimplantado, infecção do sítio de inserção do catéter venoso central foi
descrita em apenas 19 (9,5%) e a retirada do catéter ocorreu em 66 (32,8%).
A média do MASCC foi de 22 (entre 8 a 26) pontos. (vide Tabela 5).

Tabela 5: Características clínicas dos 235 episódios ocorridos em 146 pacientes
TCTH acompanhados no ambulatório de TMO do HC-FMUSP no período de
Janeiro de 2005 a dezembro de 2008
Características

Nº ( %)

Mucosite

63 (27%)

Grau da mucosite:
I
II
III
IV

25 (48%)
15 (29%)
10(19%)
2 (4%)

GVHD:
Pele
TGI
Pulmão

58 (70%)
48 (60%)
5 (6%)

Grau de GVHD:
I
II
III
IV

12 (44%)
4 (15,%)
8 (30,%)
3 (11%)

Presença de neutropenia grave

63 (28%)

Neutropenia:
Número de granulócitos

Média 2300 cels/ mm3
(0-37600) cels/ mm3

Tempo de neutropenia
Média 6 dias (1-30) dias

Continua...
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Conclusão Tabela 5
Características

Nº ( %)

Recuperação imune após transplante:
Até 30 dias pós TMO
30 dias a 100 dias de TMO
Após 30 dias de TMO

91 (39%)
92 (39%)
52 (22%)

CVC:
Externo
Semi-implantando
Totalmente implantado
Ausência

2 (1%)
191 (84%)
9 (4%)
25 (11%)

Infecção de CVC

19 (9%)

Retirada CVC

66 (33%)

Uso de antimicrobiano pré cultura
Em até 30 dias antes da coleta
No momento da coleta
Cefepima
Levofloxacino
Meropenem
Teicoplanina

190 (81%)
187 (80%)
139 (60%)
113 (58%)
52 (27%)
105 (54%)
136 (70%)

Agentes isolados:
Gram-positivos
Gram-negativos
Fungo

80 (30%)
175 (67%)
9 (3%)

Culturas:
Monomicrobianas
Polimicrobianas

207 (88%)
28 (12%)

Internação 21 dias após cultura

61 (26%)

Causas internação:
Complicação da infecção
Sepse /Sepse grave
Choque séptico
Outras

8 (14%)
4 (7%) / 8 (14%)
18 (31%)
20

Nova ocorrência de infecção

84 (36%)

Tempo de cultura positiva até internação

Média 1 dia (-1 -21 ) dias

MASCC

Média 22 (8-26)

Óbito

76 (32%)

Óbito em até 30 dias

22 (10%)

Tempo decorrido entre cultura positiva e óbito

Média 42 dias (0-995) dias

Tempo decorrido entre cultura positiva e óbito em 30 dias

Média 4 dias ( 0-27) dias

CVC: Catéter Venoso Central; MASCC: Multinational Association for Supportive Care in
Cancer Risk Index, GVHD : Doença do Enxerto versus Hospedeiro.
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A internação ocorreu em 61 (26%) episódios, sendo a principal causa
a presença de choque séptico, 18 (31%). As outras causas de internação
foram: insuficiência respiratória associada à GVHD; insuficiência respiratória
associada à mucosite; realização de quimioterapia (preparação para novo
transplante); realização de transfusão de plaquetas; realização de novo
transplante; hemoptise; hematúria; doença veno-oclusiva; confusão mental;
alteração de comportamento; retirada de catéter central; passagem de
catéter central; GVHD e hemorragia digestiva.
Os episódios ocorreram com maior frequência antes de 100 dias,
após o transplante. Em até 30 dias ocorreram 91 (38,7%) episódios, de 30
dias até 100 dias após o procedimento ocorreram 92 (39,1%) episódios, e
após 100 dias ocorreram apenas 52 (22,1%) episódios.

Foram isolados

266 agentes, sendo 175 (66,7%) gram-negativos, 80 (30,3%) gram-positivos
e 9 (3,4%) fungos.

O uso prévio de antimicrobianos antes da coleta de

hemocultura ocorreu em 190 (81,5%) episódios, sendo a teicoplanina,
136 (70%), a cefepima, 113 (58%) e o meropenem, 105 (54%) os mais
frequentemente utilizados. O uso de vancomicina ocorreu em apenas
4 (2,1%) episódios (vide Tabela 5).
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Gráfico1: Distribuição dos 266 agentes de ICS nos pacientes TCHT em
atendimento ambulatorial do HC FMUSP de 2005 a 2008

Os principais agentes isolados foram Stenotrophomonas maltophilia, em
39 (14,7%); Stafilococcus coagulase negativo, em 31 (11,7%) e Acinetobacter
spp, em 24 (9,1%). Nas culturas monomicrobianas foram Stenotrophomonas
maltophilia 27 (13%), Stafilococcus coagulase negativo, em 26 (12,6%),
Pseudomonas aeruginosa, em 13 (6,3%), Burkholderia cepacia, em 13 (6,3%) e
nas culturas polimicrobianas foram Stenotrophomonas maltophilia em 12
(20,3%) e Acinetobacter spp, em 9 (15,3%) (vide Tabela 3).
Em 25 (11%) episódios, as hemoculturas foram colhidas perifericamente.
Os agentes mais frequentes foram: Streptococcus pneumoniae, em 4 (16%),
Stafilococcus coagulase negativo, em 4 (16%), Pseudomonas aeruginosa, em
3 (12%) dos casos.
Nova Infecção de Corrente Sanguínea ocorreu em 84 (36%) dos
episódios, com a retirada do CVC em 19 (25%). Os agentes mais
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frequentemente isolados foram: Stenotrophomonas maltophilia em 15 (18%),
Acinetobacter spp em 9 (11%) e Stafilococcus coagulase negativo em 8 (9,5%).

Tabela 6: Agentes isolados (N=266) de ICS de pacientes TCTH acompanhados no
ambulatório do TMO do HC-FMUSP no período de Janeiro de 2005 a Dezembro de
2008
Agente

N (%)

Stenotrophomonas maltophilia

39 (15%)

Staphylococcus coagulase negativo

31 (12%)

Acinetobacter spp

24 (9%)

Pseudomonas aeruginosa

15 (6%)

Burkholderia cepacia

13 (5%)

Klebsiella spp

12 (4%)

Enterobacter cloacae

11 (4%)

Enterococcus faecium

9 (3%)

Serratia marcescens

9 (3%)

Micrococcus spp

9 (3%)

Agrobacterium spp

8 (3%)

Staphylococcus aureus

7 (3%)

Candida spp

6 (2%)

Bacillus spp

5 (2%)

Sphingomonas paucimobilis

5 (2%)

Chryseobacterium spp

4 (1%)

Escherichia coli

4 (1%)

Streptococcus pneumoniae

4 (1%)

Aeromonas spp

4 ( 1%)

Leuconostoc spp

4 (1%)

Outros

40 (19%)

Total

266 (100%)
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Em 47 episódios foram isolados agentes de água. Os mais frequentes
foram: Burkholderia cepacia, em 13 (4,9%), Agrobacterium spp, em 8 (3%),
Chryseobacterium spp, em 4 (1,5%) e Aeromonas spp, em 4 (1,5%).

Tabela 7: Agentes provenientes do meio ambiente isolados nas ICS de pacientes
TCTH acompanhados no ambulatório do TMO do HC-FMUSP de Janeiro de 2005
a Dezembro de 2008
Agente
Burkholderia cepacia
Agrobacterium spp

N (%)
13 (4,9%)
8 (3%)

Chryseobacterium spp

4 (1,5%)

Aeromonas spp

4 ( 1,5%)

Comamonas spp

3 (1,12%)

Ochrobacterium anthropi

3 (1,12%)

Achromobacter xylosoxidans

3 (1,12%)

Alcaligenes spp

2 (0,75%)

Flavobacterium spp

2 (0,75%)

Pantoea agglomerans

2 (0,75%)

Biovar sóbria

1 (0,37%)

Ralstonia pickettii

1 (0,37%)

Rhizobium radiobacter

1 (0,37%)

Total

47 (17,7%)

As ICS por P. aeruginosa tiveram uma tendência de queda durante o
período do estudo, entretanto sem significância estatística (p=0.07) e as
causadas por Burkolderia spp aumentaram significativamente (p=0,00024),
juntamente com as infecções causadas por MRSA (p=0,032). As outras
infecções ficaram estáveis: SCN (p=0.88); Acinetobacter spp. (p=0.31);
Enterococcus spp (p=0,91); S. maltophilia (p=0,11); e Enterobacter spp. (p=0,61).
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Gráfico 2: Distribuição por ano dos principais agentes de ICS isolados de pacientes
TCTH acompanhados no ambulatório do HC-FMUSP no período de janeiro de 2005
a dezembro de 2008
P=0,00024
P=0,032

No ano de 2008 foi verificado um surto de Burkholderia cepacia. Esse
surto ocorreu no Ambulatório de Hematologia, Ambulatório e Enfermaria de
Transplante de Medula Óssea. No período de 22/01/2008 a 04/03/2008
foram isoladas 31 culturas com esse agente, sendo uma de cultura de urina
e 30 culturas de corrente sanguínea. Dessas hemoculturas, apenas três
foram obtidas no Ambulatório de Medula Óssea.
A distribuição de S. maltophlilia durante o período estudado deu-se de
forma irregular, conforme demonstrado no Gráfico 3.

Gráfico 3: Distribuição mensal de hemoculturas positivas para S. maltophilia de
pacientes TCTH acompanhados no ambulatório do TMO do HC-FMUSP no período
de 2005 a 2008
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A resistência de Pseudomonas aeruginosa para cepefima foi identificada
em apenas dois (13%) dos isolados, para imipenem em dois (14%), e para
meropenem em três (27%). Nos isolados de Enterobacter cloacae a resistência
a cefepima foi de três (27%) e para imipenem e meropenem não foi identificada
resistência. Entre os isolados de Acinetobacter spp, a resistência a cepepima
ocorreu em três (14%) dos isolados, para imipenem dois (8%) e para
meropenem dois (10%).

Em S. malthophilia, a resistência a levofloxacino

ocorreu em um (3%) e para sulfametoxazol/trimetropim em três (8%) casos.
Nos isolados de Enterococcus faecium a resistência à vancomicina
ocorreu em sete (78%) dos isolados. Staphilococcus coagulase negativo
resistentes a oxacilina ocorreu em 28 (90%) e Staphilococcus aureus
resistentes a oxacilina foi seis (86%) dos isolados. Não foi verificado
resistência desses dois agentes a vancomicina.
O cálculo de 2 para tendência não foi realizado devido ao pequeno
número de isolados resistentes.
O tempo de realização do transplante até a presença de hemocultura
positiva foi maior nos gram-negativos, média de 49 dias, o que se repetiu em
tempo de uso de CVC até presença de hemocultura positiva, numa média de
61 dias. A média de neutrófilos, no momento da cultura positiva, foi menor
em gram-positivos, média 650 células do que nos gram-negativos, com
média de 2400 células. O óbito em 30 dias foi mais frequente nos grampositivos ocorrendo numa média de 27 dias após a positividade da cultura. A
média do MASCC foi semelhante (vide Tabela 8).
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Tabela

8:

Características

demográficas

e

clínicas

dos

pacientes

TCTH

acompanhados no ambulatório do TMO do HC-FMUSP com Infecção de Corrente
Sanguínea por gram-negativos e gram-positivos
Variável

Idade

Gram negativo

Gram positivo

N (%)

N (%)

175 (67%)

80 (30%)

Média 33 anos

Média 27 anos

(2- 68) anos

(2-65) anos

Autólogo

60 (39%)

18 (26%)

Alogênico

94 (61%)

52 (74%)

Tempo de TMO até hemocultura positiva

Média 49 dias

Média 35 dias

(4 – 5735 ) dias

(2 – 964) dias

GVHD

56 (37%)

21 (30%)

Mucosite

35 (23%)

24 (34%)

Tempo de uso de CVC

Média 61 dias

Média 44 dias

(5-441) dias

(7 – 384) dias

Retirada de CVC

52 (40%)

8 (13%)

Granulócitos

Média 2400 céls

Média 650 céls/ mm3

(0- 37600)

( 0- 22000) céls/ mm3

Tipo de transplante:

Tempo de neutropenia

Média 0 dias

Média 4 dias

(0 -30 dias)

(0-30 ) dias

Internação

37 (24%)

24 (34%)

Tempo da hemocultura positiva até
internação

Média 1 dia

Média 2 dias

(-1 – 21) dias

( -1 - 21) dias

Sepse

3 (8%)

1 (5%)

Sepse grave

4 (11%)

4 (18%)

Choque séptico

13 (35%)

6 (27%)

MASCC

Média 21 (8-26)

Média 21 (12-26)

MASCC maior que 21

80 (52%)

35 (50%)

Óbito em 30 dias

10 (7%)

12 (18%)

Tempo da hemocultura positiva até óbito

Média 56 dias

Média 27 dias

(0 – 995) dias

(0-247) dias

CVC: Catéter Venoso Central; MASCC: Multinational Association for Supportive Care in
Cancer Risk Index, GVHD : Doença do Enxerto versus Hospedeiro
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Em relação à internação hospitalar, a análise bivariada de fatores de
risco mostrou a realização de transplante autólogo como fator protetor,
juntamente com o uso prévio de levofloxacino e a presença de MASCC maior
que escore 21. Mostrou-se como fator de risco para internação a presença de
neutropenia grave. Não tiveram significância o uso de antimicrobianos na
coleta, presença de GVHD, mucosite e a retirada do CVC.

Tabela 9: Análise bivariada de fatores de risco para internação de pacientes TCTH
com ICS acompanhados no ambulatório do TMO do HC-FMUSP no período de
Janeiro de 2005 a Dezembro de 2008
Internação
Variável

N (%):
Não

RR (IC 95%)

ρ

Sim

Antimicrobiano na coleta

98 (70%)

41 (30%)

1,13 (0,97-,1,31)

0,068

Uso prévio de levofloxacino

44 (85%)

8 (16%)

0,82 (0,70-0,97)

0,030

Transplante autólogo

74 (88%)

10 (12%)

0,75 (0,65-0,86)

0,0001

ICS gram-positivo*

46 (66%)

24 (34%)

1,17 (0,97-1,41)

0,050

Presença de GVHD

58 (72%)

23 (28%)

1,04 (0,89-1,23)

0,33

Presença de mucosite

43 (68%)

20 (32%)

1,11 (0,91-1,33)

0,16

Neutropenia grave

38 (60%)

25 (40%)

1,28 (1,02-1,60)

0,007

Retirada de CVC

52 (79%)

14 (21%)

0,91 (0,77-1,07)

0,19

Tempo de transplante até
hemocultura positiva

174

61

Média: 60 dias
(6 – 746) dias

0,21

Numero de granulócitos

164

61

Média:220 céls/ mm3

0,12

(0–23400) céls/ mm3
MASCC

174

MASCC maior que 21

101 (82%) 23 (18%)

59

Média: 18 (8 – 26)

<0,0001

0,82 (0,70-0,96)

0,008

CVC: Catéter Venoso Central; MASCC: Multinational Association for Supportive Care in
Cancer Risk Index, GVHD : Doença do Enxerto versus Hospedeiro
* MRSA: 3; ERV: 5; SCN: 7
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Na análise multivariada para internação hospitalar, a realização de
transplante autólogo permaneceu como fator protetor. A presença do
MASCC maior que escore 21 e o uso prévio de levofloxacino deixaram de
ser fatores protetores, assim como a neutropenia grave deixou de ser um
fator de risco para internação (vide Tabela 10).

Tabela 10: Análise multivariada de fatores de risco para internação dos pacientes
TCTH com ICS acompanhados no ambulatório do TMO do HC-FMUSP, no período
de Janeiro de 2005 a Dezembro de 2008
Variável

Odds Ratio

Ρ

Antimicrobiano na coleta

2,28 (0,91-5,73)

0,08

Transplante autólogo

0,28 (0,11-0,68)

0,005

Isolamento de gram-positivo

1,16 (0,51-2,65)

0,71

MASCC maior que 21

0,55 (0,27- 1,13)

0,10

Neutropenia grave

1,67 (0,71-3,92)

0,24

Uso prévio de levofloxacino

0,56 (0,23-1,40)

0,22

MASCC: Multinational Association for Supportive Care in Cancer Risk Index,

Em relação ao óbito em 30 dias, a análise bivariada, mostrou como
fator protetor o uso prévio de levofloxacino, ocorrência de nova Infecção de
Corrente Sanguínea, a retirada de CVC e a presença de MASCC maior que
escore 21 e o uso do MASCC. Como fator de risco foi encontrado isolamento
de gram-positivo e presença de neutropenia grave. Não foi verificada
significância estatística na presença de GVHD e mucosite.

52

Resultados

Tabela 11: Análise bivariada de fatores de risco para óbito em 30 dias de pacientes
TCTH com ICS acompanhados no ambulatório do TMO do HC-FMUSP no período
de Janeiro de 2005 a Dezembro de 2008
Óbito
Variável

N (%):
Não

Sim

RR (IC 95%)

Ρ

Uso prévio de Levofloxacino

50 (96%)

2 (4%)

0,91 (0,84-0,99)

0,08

Transplante autólogo

79 (94%)

5 (6%)

0,93 (0,86-1,01)

0,11

ICS gram- positivo*

56 (82%)

12 (18%)

1,13 (1,01-1,3)

0,01

ICS gram-negativo

140 (93%)

10 (7%)

0,90 (0,81-1,0)

0,03

Presença de mucosite

56 (89%)

7 (11%)

1,02 (0,92-1,12)

0,41

Presença de GVHD

68 (87%)

10(13%)

1,05 (0,95-1,16)

0,17

Ocorrência de nova infecção

78 (98%)

2 (2%)

0,88 (0,82-0,95)

0,004

Neutropenia grave

48 (80%)

12 (20%)

1,17 (1,02-1,33)

0,004

Retirada de CVC

64 (97%)

2 (3%)

0,92 (0,85-0,99)

0,05

Tempo de transplante até
hemocultura positiva

208

22

Média: 83 dias
(7 – 746) dias

0,07

Numero de granulócitos

198

22

Média: 365 cels/mm
3
(0 – 37600) cels/mm

MASCC

207

21

Média: 16 (9- 24)

0,0001

MASCC maior que 21

115 (95%)

6 (5%)

0,90 (0,83-0,99)

0,01

3

0,16

CVC: Catéter Venoso Central; MASCC: Multinational Association for Supportive Care in
Cancer Risk Index, GVHD : Doença do Enxerto versus Hospedeiro
*MRSA:1; EVS: 2; SCN:6

Na análise multivariada de fatores de risco para óbito em 30 dias, o
uso do MASCC permaneceu como fator protetor. Não foi evidenciado fator
de risco para óbito em 30 dias. (vide Tabela 12)
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Tabela 12: Análise multivariada de fatores de risco para óbito dos pacientes TCTH
com ICS acompanhados no ambulatório do TMO do HC-FMUSP, no período de
janeiro de 2005 a dezembro de 2008
ρ

Variável

Odds Ratio

Transplante autólogo

0,92 (0,22-3,74)

0,91

Isolamento de gram positivo*

3,73 (0,90-15,28)

0,06

Neutropenia grave

1,10 (0,28-4,40)

0,88

Ocorrência de nova infecção

0,24 (0,04-1,25)

0,90

Uso prévio de levofloxacino

0,34 (0,05 – 2,20)

0,26

Retirada de CVC

0,40 (0,07 - 2,38 )

0,32

MASCC **

0,78 (0,68 - 0,90)

0,001

CVC: Catéter Venoso Central; MASCC: Multinational Association for Supportive Care in
Cancer Risk Index
*MRSA: 1; EVS: 2; SCN:6.
**A analise de MASCC maior que escore 21 não apresenta significância estatística.

.
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DISCUSSÃO

Em pacientes transplantados de medula óssea, a Infecção de
Corrente Sanguínea é uma das principais causas de morbi-mortalidade e
leva a uma maior permanência destes pacientes em internação hospitalar.
Diferente do que existente na literatura, esse estudo avaliou o perfil
bacteriano de pacientes transplantados de medula óssea com Infecção de
Corrente Sanguínea que realizaram acompanhamento ambulatorial em fases
precoces do pós-transplante.
Contrastando com o descrito na literatura mundial, foi encontrada uma
maior prevalência de gram-negativos, especialmente Stenotrophomonas
maltophilia. A prevalência de gram-negativos também foi verificada em um

estudo brasileiro realizado por Velasco et al em 2006, entretanto, esse estudo
avaliou pacientes onco-hematológicos e neutropênicos (Velasco et al, 2006).
Outro estudo brasileiro conduzido por Oliveira et al, 2007, encontrou taxa
semelhante de ICS por gram-negativos e gram-positivos (Oliveira et al, 2007).
Em nosso estudo, Stenotrophomonas maltophilia foi o agente mais
freqüente e ocorreu tanto em hemoculturas monomicrobianas como em
polimicrobianas. Geralmente este agente ocorre em surtos e raramente em
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infecções endêmicas. Tal afirmação não pode ser feita neste estudo, apesar
da distribuição de isolamento ocorrer de forma irregular durante o período
em acompanhamento. Uma possível explicação do frequente isolamento
de Stenotrophomonas maltophilia, é a forma como é realizada a coleta
da hemocultura, principalmente, em catéteres de longa permanência.
Em pacientes que obtiveram a hemocultura colhida em acesso periférico, os
principais agentes isolados foram pneumococos, SCN e pseudomonas,
diferentemente do perfil em pacientes com hemocultura colhidas pelo catéter.
Durante o período estudado não foi encontrada uma tendência ao
aumento dos agentes, permanecendo quase todos os agentes isolados, sem
aumento significativo, excluído S. aureus e Burkholderia cepacia. Este último
foi causa de um surto, o que explica sua maior incidência.
No presente estudo não foi verificado diferença entre a presença de
mucosite e GVHD em gram-positivos e gram-negativos, entretanto, os
pacientes com ICS por gram-positivos apresentavam uma média de
granulócitos menor e um maior tempo de neutropenia que gram-negativos.
Essa diferença poderia ser explicada pelo uso de cefepima como profilaxia
bacteriana até a pega medular, o que possibilita a ocorrência de bacteremia
por gram-positivos mais precocemente. A retirada de CVC foi maior em gramnegativos (40%) que em gram-positivos (13%), seguindo a recomendação da
literatura mundial de retirada de CVC em infecção por agentes gramnegativos. O guia atual da IDSA (2009), entretanto, recomenda a retirada ou
tentativa de recuperação do catéter de longa permanência com o uso de
antimicrobianos endovenosos e terapia do selo em caso de gram-negativos, e
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gram-positivos, exceto S. aureus e Candida spp. onde a recomendação é
remoção do dispositivo e gram-negativos MR que é sugerida também a
remoção. (Mermel et al, 2009).
Outro dado incomum encontrado foi a frequência de isolamento de
bactérias de meio ambiente, como água e solo. Aproximadamente 18% dos
isolados foram agentes de meio ambiente, sendo 5% Burkholderia cepacia.
No caso deste agente, foi identificado um surto no período de estudo, o que
justifica sua presença elevada. Em relação aos outros agentes de meio
ambiente identificados, o cuidado inapropriado do catéter é uma possível
explicação, visto que o curativo do catéter era realizado, não apenas pela
enfermagem especializada, mas também pelo próprio paciente, em sua
residência, não permitindo ser verificado o cuidado especifico deste dispositivo
e desde que não era seguida a recomendação da proteção do lúmen do
catéter durante o banho. A ocorrência de infecção por esses agentes é algo
raro mesmo em pacientes neutropênicos, na literatura há apenas a
descrição de relatos de casos de bacteremia. (Chalandon et al, 2000,
Moses et al, 1995)
No presente estudo, a ocorrência de Infecção de Corrente Sanguínea
deu-se especialmente até 100 dias após o transplante, semelhante a outros
estudos na literatura médica mundial. Em Castagnola et al, 2008, a presença
de infecção ocorreu especialmente no primeiro ano após o transplante,
principalmente após a enxertia medular (Castagnola et al, 2008). Williamson
et al, encontraram a presença de 68% de Gram-positivos que ocorreram nos
primeiros 100 dias após o transplante (Williamson et al, 1999).
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Os pacientes avaliados neste estudo utilizaram antimicrobianos
profiláticos anteriores à presença de infecção e em caso de febre foram
empregados antimicrobianos de largo espectro. O uso de antimicrobiano no
momento da coleta ocorreu em 81% dos episódios, entretanto, não foi
verificada frequência elevada de agentes MDR. Mesmo o uso elevado de
cefepima (58%) aparentemente não levou ao aumento da resistência a este
antibiótico. A resistência a cefepima encontrada foi menor que 30% em
alguns agentes isolados. O uso de antimicrobianos, nesta população de
pacientes, já foi relacionado ao aparecimento de agentes multidroga
resistente (MDR). Em Oliveira et al, foi encontrado na análise multivariada,
no qual o uso de cefalosporinas de terceira geração foi associado com a
infecção por gram-negativo MDR (Oliveira et al, 2007).
Apesar do pequeno uso da vancomicina, a presença de E. faecium
resistente foi elevada chegando a 78%. O uso de teicoplanina, diferente da
vancomicina, foi amplo e alcançou 70%, devido à facilidade posológica e menor
possibilidade de eventos adversos deste antimicrobiano. O elevado isolamento
de EVR pode ser explicado pelo alto uso do glicopeptídeo. Lai et al, 2011,
evidenciaram que o aumento do uso de teicoplanina e de outros antimicrobianos
esta relacionado ao aumento da prevalência de EVR (Lai et al, 2011).
Outro estudo publicado por Altoparlak et al 2011, encontrou na análise
multivariada que o uso de glicopeptídeo foi um fator independente para a
aquisição de EVR (Altoparlak et al, 2011).
A internação hospitalar foi um dos desfechos analisados neste
estudo, e ocorreu em apenas 26% dos episódios analisados. O tratamento
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das

Infecções

de

Corrente

Sanguínea

neste

serviço

é

realizado

preferencialmente em regime ambulatorial, com o uso de medicações com
posologia que possibilitam este tipo de tratamento, reservando à internação
hospitalar para casos graves, fato comprovado com a presença de choque
séptico em 31% dessas internações. A internação hospitalar, foi considerada
como fator de risco à presença de neutropenia grave (neutrófilos <500
células mm3), enquanto fatores protetores foram encontrados em transplante
autólogo, no uso de levofloxacino e na presença de MASCC acima do
escore 21. Após a análise multivariada, apenas a realização de transplante
autólogo permaneceu como fator protetor para internação hospitalar.
O transplante autólogo leva a uma menor imunossupressão que o
transplante alogênico, e, portanto, a um menor número de complicações.
Vários estudos mostram que o transplante alogênico é fator de risco para
Infecções de Corrente Sanguínea, como evidenciado por Ninin et al, em 2001,
que encontrou maior número de infecções nos pacientes após o período de
pega medular, não havendo diferença, porém, entre o transplante autólogo e
alogênico no período de neutropenia (Ninin et al, 2001). Em Engels et al, foi
encontrada uma maior chance de complicações infecciosas em pacientes
transplantados alogênicos que em autólogos (Engels et al, 1999).
A presença de neutropenia grave é frequentemente relacionada ao
aumento do risco de infecções graves, com aumento de morbidade e
mortalidade, exigindo tratamento adequado, muitas vezes com uso de
medicações intravenosas e internação hospitalar dos pacientes para
monitoramento e tratamento adequados. Engels et al, 1999, encontraram o
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aumento de infecções em pacientes que apresentavam a contagem de
neutrófilos abaixo de 500 células mm3 (Engels et al, 1999). Um estudo
brasileiro publicado por Velasco et al, em 2004, evidenciou a presença de
infecção mais frequente em pacientes neutropênicos (Velasco et al, 2004).
A mortalidade encontrada no estudo citado ocorreu em 32% dos
episódios, sendo que apenas 10% em até 30 dias de hemocultura positiva.
As causas dos óbitos encontrados no estudo são desconhecidas e não
podem ser diretamente relacionadas à bacteremia. Na literatura a presença
de infecção é uma das principais causas de óbito. Em Gratwohi et al foi
considerada a terceira causa de óbito (10%), sendo as infecções bacterianas
as

causas

mais

frequentes

encontradas

(36%)

nesses

pacientes

(Gratwohl et al, 2005) . Em Ortega et al, a taxa de mortalidade ocorrida em
episódios de bacteremia foi de 10%. Portanto, a mortalidade, no presente
estudo, foi similar à descrita em pacientes TCTH com bacteremia que
receberam tratamento hospitalizados. (Ortega et al, 2005).
Em relação aos fatores de risco para o óbito em até 30 dias, o
isolamento de gram-positivo e a presença de neutropenia grave mostraramse como fator de risco na análise bivariada e não se mantiveram na análise
multivariada. Entre os isolados gram-positivos que foram a óbito em até
30 dias, ocorreu a presença de dois EVS, diferente da literatura, que
evidencia uma mortalidade menor por este agente. O aumento da
mortalidade em pacientes com EVR é controverso na literatura médica
mundial, uma metanálise realizada por Diazgranados et al em 2005,
demosntrou que a mortalidade por bacteremia por EVR é duas vezes maior
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que a bacteremia causada por EVS (Diazgranados et al, 2005).
Em Dubberke et al, foi encontrado uma mortalidade de 52% em pacientes
com Infecção de Corrente Sanguínea por EVR (Dubberke et al, 2006). Outro
estudo publicado em 2007 encontrou uma mortalidade de 35% em pacientes
com ICS por EVR (Weinstock et al, 2007).
Como fator protetor para o óbito em até 30 dias, foi encontrado na
análise bivariada o uso prévio de levofloxacino, além da ocorrência de nova
Infecção de Corrente Sanguínea, a retirada de CVC, o uso do score MASCC
e a presença de MASCC maior que 21, permanecendo na análise
multivariada apenas o uso do score MASCC como fator protetor. Quando
analisado o corte o MASCC para maior ou menor que 21, este deixou de ser
fator protetor para óbito.
O uso de medicações profiláticas para infecções bacterianas neste
tipo de pacientes é recomendado. Recentemente um estudo publicado em
2005, evidenciou que o uso de levofloxacino leva a uma menor morbidade
com proteção para bacteremias, sem, que haja redução da mortalidade
(Bucaneve, et al, 2005), fato encontrado neste estudo onde o uso prévio de
levofloxacino, não como profilático, mas como tratamento, levou a uma
menor internação hospitalar e mortalidade, o que não se manteve após a
análise multivariada.
O uso de MASCC é reconhecido para pacientes oncológicos e
neutropênicos febris, mas não há estudo com a utilização desse “escore”
para pacientes transplantados. Neste estudo tentou-se, de uma maneira
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indireta, uma vez que foram obtidos dados retrospectivos desses pacientes,
encontrar uma relação entre o escore e a gravidade dos episódios
estudados. O MASCC mostrou ser uma ferramenta útil para uma observação
maior de um grupo de pacientes, uma vez que foi considerado na análise
bivariada como fator protetor quando acima de um escore de 21 pontos tanto
para internação quanto para óbito em 30 dias. A utilização do MASCC em
pacientes transplantados pode facilitar a decisão sobre a melhor forma de
tratamento dos pacientes na prática clinica.
A Infecção por gram-positivo foi um fator de risco para óbito em 30
dias na análise bivariada, o que contradiz a literatura uma vez que ICS
por gram-negativo geralmente esta associada ao óbito, especialmente em
infecções por P. aeruginosa multirresistentes, cuja mortalidade pode
atingir 60% dos casos.

Johnson et al, em 2009, encontraram uma

mortalidade de 42% em pacientes transplantados devido a P. aeruginosa
MDR (Johnson et al, 2009). Uma explicação possível para esta
descoberta neste estudo é a baixa presença de agentes MDR e o uso
precoce de antimicrobianos de amplo espectro. Apesar da maioria dos
isolados serem gram-negativos, apresentavam alta de sensibilidade aos
antibióticos usados empiricamente como cefepima e carbapenêmicos, e
mesmo os intrinsicamente resistentes a S. maltophilia que apresentaram
uma baixa resistência tanto ao sulfametoxazol-trimetropim quanto ao
levoflixacino possibilitando assim o tratamento deste agente. Na análise
multivariada esse dado não se manteve.
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Outro dado peculiar do estudo é a ocorrência de uma nova infecção
como um fator protetor para óbito na análise bivariada, não se mantendo na
análise multivariada. Uma explicação possível é que a ocorrência de uma
nova infecção leva a um início precoce de terapia antimicrobiana de amplo
espectro nessa população, impedindo uma resposta infecciosa mais grave o
que poderia levar ao óbito. Associada `a essa terapia precoce, encontra-se
também o fato do perfil de sensibilidade dos isolados, como exposto
anteriormente.
A retirada do CVC foi evidenciada como fator protetor na análise
bivariada, o que não se repetiu na análise multivariada. A recomendação de
retirada do CVC, quando este se encontra com infecção, é bem
documentada na literatura.

Nos pacientes deste estudo, a retirada do

dispositivo não é realizada rotineiramente, devido à dificuldade desses
pacientes em obter acesso venoso, dando preferência ao máximo de tempo
de permanência desse dispositivo. A possibilidade de ser um fator protetor
para óbito em 30 dias deve-se ao fato da diminuição de resposta inflamatória
dos pacientes e da retirada de foco infeccioso.
Na literatura não existem estudos com análise de pacientes
transplantados com ICS em atendimento ambulatorial. A identificação de
quais complicações infecciosas e seus principais agentes pode ser uma
ferramenta de ajuda no manejo clínico desses pacientes e, com isso,
melhorar sua qualidade de vida e tornar seu tratamento mais rápido e eficaz.
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O presente estudo apresenta algumas limitações pelo fato de ser um
estudo retrospectivo, prevendo que possa haver a possibilidade de perdas de
dados devido a preenchimento incompleto de prontuários e a subjetividade do
preenchimento de alguns dados, como o MASCC. O preenchimento do
MASCC deve ser dado preferencialmente na presença dos pacientes para
melhor adequação do escore, entretanto com esse escore não é utilizado em
pacientes transplantados, foi realizada uma tentativa de estimativa de escore
baseado em dados de prontuário. Outra limitação diz respeito à amostra de
pacientes, especialmente quando analisados pequenos grupos, o que
possibilita uma diminuição do poder do estudo.
Uma vez que estes pacientes apresentam dificuldades para uma boa
qualidade de vida após o transplante, principalmente no período imediato após
transplante, a alta precoce para acompanhamento ambulatorial, pode trazer
benefícios para sua qualidade vida, assim como também para diminuição de
aquisição de agentes hospitalares. Esse estudo visou demonstrar a
possibilidade deste acompanhamento durante o tratamento de bacteremia,
entretanto, mais estudos são necessários para estabelecer critérios que
possibilitem a qualidade do atendimento e segurança dos pacientes.

7



CONCLUSÕES

Os agentes mais frequentemente isolados foram gram-negativos,
destacando-se Stenotrophomonas maltophilia.



A proporção de hospitalização não foi elevada.



A realização de transplante autólogo foi um fator protetor para
hospitalização.



O óbito encontrado foi semelhante à literatura vigente.



O uso do escore MASCC mostrou-se como fator protetor para óbito em
30 dias.



Não foram encontrados fatores de risco para mortalidade em 30 dias.
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APÊNDICES

APÊNDICE A: Sistema de pontuação da Associação Multinacional de
Cuidado e Suporte ao Câncer (MASCC). (Bellesso et al, 2010)
Critérios de pontuação

Pontuação
1

5

2. Ausência de hipotensão (PAS = 90 mmHg)2

5

1. Intensidade da doença: ausentes ou leves

3. Ausência de doença pulmonar obstrutiva crônica

3

4

4. Neoplasia hematológica ou ausência de infecção
fúngica prévia

4

5. Ausência de desidratação 4

3

6. Intensidade da doença: sintomas moderados 1

3

7. Febre de origem ambulatorial

3

8. Idade < 60 anos

2

Total de pontos : 26 pontos. Baixo risco ≥ 21 pontos; alto risco < 21 pontos
1. Intensidade da doença: avaliação subjetiva sobre estado geral do
paciente: não é possível somar o item 1 com o item 6, se o estado clinico
for grave não se pontua esse critério.
2. PAS: pressão arterial sistólica
3. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica caracterizada pela presença de
asma brônquica aguda ou enfisema, ou necessidade de terapia de
oxigênio, ou uso de corticoesteroides e/ou brocodilatadores.
4. Desidratação: necessidade de hidratação endovenosa

