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RESUMO 
 
Brandi ACMB. Infecções fúngicas invasivas em crianças e adolescentes com 

câncer [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo; 2019. 

 

As infecções fúngicas invasivas (IFI) estão cada vez mais presentes nos 

hospitais pediátricos, especialmente em pacientes oncológicos, sobretudo 

nos portadores de leucemias mielóides agudas (LMA) e nos transplantados 

alogênicos de células tronco hematopoiéticas (TCTH alôgenicos). Vários são 

os fatores de risco para o desenvolvimento de IFI como a própria doença 

neoplásica primária, a alteração da integridade da mucosa e o uso de terapia 

imunossupressora. A detecção do agente através de cultura e microscopia 

em amostras apropriadas é considerada o padrão ouro para o diagnóstico 

das IFI. O diagnóstico precoce e o início da terapia específica são cruciais 

para o aumento da sobrevida desses pacientes. Os principais desafios no 

diagnóstico de IFI em crianças são a falta de sinais radiológicos específicos, 

a baixa especificidade de testes laboratoriais e as limitações da indicação de 

procedimentos invasivos na busca de um diagnóstico histológico de certeza. 

Dados sobre a epidemiologia e o desfecho das IFI em crianças com câncer 

são limitados. O objetivo do estudo foi descrever as características 

epidemiológicas, clínicas, fatores de risco e desfecho das IFI nas crianças e 

adolescentes com câncer. Os resultados foram baseados na revisão de 

prontuários dos pacientes com diagnóstico de infecção fúngica invasiva 

entre janeiro de 2009 a outubro de 2014 em um centro médico pediátrico 

terciário de tratamento de doenças onco-hematológicas. A infecção fúngica 

invasiva foi definida de acordo com os critérios do EORTC/MSG. No período 

do estudo, foram analisados 75 episódios de IFI – 44 possíveis, 4 prováveis 

e 27 confirmadas – que ocorreram em 69 pacientes. A taxa de incidência de 

IFI nas leucemias foi de 21% para as LMA e 4,2% para as LLA. A taxa de 

mortalidade geral foi de 14,6%. Dos 31 episódios de IFI 

prováveis/confirmadas, quinze (48,3%) foram por Candida spp. (sendo 

86,6% não-albicans), 15 (48,3%) por fungos filamentosos (não-Aspergillus 



 

em 46,6%) e 1 caso por Trichosporon asahii. A neutropenia e o uso de 

quimioterápicos de alta intensidade foram encontrados em 86,6% e 64,3% 

dos pacientes com IFI, respectivamente. A presença de alteração de pele 

esteve estatisticamente associada a diagnósticos confirmados das IFI (p = 

0,001). 76% das IFI apresentaram alteração radiológica do pulmão e apenas 

48% dos pacientes apresentaram sintomas respiratórios.  

Apesar das taxas atuais de mortalidade por IFI em crianças com câncer 

serem menores do que as relatadas anteriormente em crianças e adultos, a 

mudança no perfil epidemiológico em que a proporção de candidemia não-

albicans está aumentando, e os fungos não-Aspergillus estão emergindo 

como importantes patógenos poderá ter implicações futuras tanto para a 

profilaxia, terapia empírica e como para o prognóstico desses quadros. Mais 

estudos são necessários para o desenvolvimento de melhores estratégias 

para o diagnóstico precoce e tratamento das IFI na população da onco-

pediatria. 

 

Descritores: Criança; Adolescente; Fungos; Oncologia; Neoplasias; 

Candidemia; Aspergilose; Fusariose; Imunodeficiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Brandi ACMB. Invasive fungal infections in children and adolescents with 

cancer [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo”; 2019. 

 

Invasive fungal infections (IFIs) are increasingly frequent in pediatric 

hospitals, especially in cancer patients. Such infections are particularly 

common in patients with acute myelogenous leukemia (AML) and in 

allogeneic hematopoietic stem cell transplant (HSCT) recipients. There are 

several risk factors for the development of IFIs, such as primary neoplastic 

disease, changes in mucosal integrity and the use of immunosuppressive 

therapy. Detection of the agent in appropriate samples via culture and 

microscopy is regarded as the gold standard for diagnosing IFIs. Early 

diagnosis and initiation of specific therapy are crucial to increase survival for 

patients with IFIs. The main challenges in diagnosing IFIs in children are a 

lack of specific radiological signs, the low specificity of laboratory tests and 

limitations on indications for invasive procedures in the search for a definitive 

histological diagnosis. Data on the epidemiology and outcome of IFIs in 

children with cancer are limited. The objective of this study was to describe 

the epidemiological and clinical characteristics, risk factors and outcomes of 

IFIs in children and adolescents with cancer. The results were based on a 

review of medical records of patients diagnosed with an IFI between January 

2009 and October 2014 at a tertiary pediatric medical center for the treatment 

of oncologic and hematologic diseases. IFIs were defined according to the 

EORTC/MSG criteria. During the study period, 75 IFI episodes, including 44 

possible IFIs, 4 probable IFIs and 27 confirmed IFIs, that occurred in 69 

patients were analyzed. The incidence rates of IFIs in leukemias were 21% 

for AML and 4.2% for acute lymphocytic leukemia (ALL). The overall mortality 

rate was 14.6%. Of the 31 probable/confirmed IFI episodes, 15 (48.3%) 

episodes were caused by Candida spp. (86.6% of which were non-albicans 

Candida species), 15 (48.3%) episodes were caused by filamentous fungi 



 

(with non-Aspergillus fungi involved in 46.6% of cases), and 1 episode was 

caused by Trichosporon asahii. Neutropenia and the use of high-dose 

chemotherapy drugs occurred in 86.6% and 64.3% of patients with IFIs, 

respectively. The presence of skin lesions was significantly associated with a 

confirmed diagnosis of IFI (p = 0.001). Radiological changes in the lungs 

were observed in 76% of IFI episodes, although respiratory symptoms 

occurred in only 48% of IFI episodes. The current rates of IFI-induced 

mortality in children with cancer are lower than those reported previously for 

children and adults. However, changes in the epidemiological profile of IFIs, 

including an increase in the proportion of non-albicans candidemia and the 

emergence of non-Aspergillus fungi as important pathogens, may have future 

implications for prophylaxis, empirical therapy and prognosis in these cases. 

More studies are needed to develop better strategies for the early diagnosis 

and treatment of IFIs in the pediatric cancer population. 

 

Descriptors: Child; Adolescent; Fungi; Medical oncology; Neoplasms; 

Candidemia; Aspergillosis; Fusariosis; Immunodeficiency. 
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As infecções fúngicas invasivas (IFI) estão cada vez mais presentes nos 

hospitais pediátricos. Com o aumento da sobrevida de pacientes gravemente 

enfermos, e consequente comprometimento do sistema imunólogico, crianças 

prematuras, internados em unidade de terapia intensiva, portadores de 

imunodeficiência congênita, neutropênicos, transplantados de órgão sólido ou 

células tronco hematopoéticas, infectados pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) ou que fazem uso de terapia imunossupressora são as principais 

vítimas das IFI1. Estudos mostram que altas taxas de incidência das IFI 

ocorrem em pacientes oncológicos, sobretudo nos portadores de leucemias 

mielóides agudas (LMA) e nos transplantados alogênicos de células tronco 

hematopoéticas (TCTH alôgenicos), variando entre 10% a 30% nesta 

população. Em contrapartida,  as taxas de incidência das IFI em pacientes com 

linfoma, tumores sólidos em tratamento convencional ou em altas doses de 

quimioterápicos são menores, geralmente abaixo de 5%2-6. A tabela abaixo 

resume os principais estudos em pacientes oncológicos com infecções fúngicas 

invasivas na pediatria e ilustra a variação de incidência dos casos 

confirmados/prováveis IFI nos centros de referência. Esses estudos foram 

referenciados pela ECIL - European Conference on Infection in Leukaemia na 

sua 4ª edição em 2012, momento em que foram definidas as profilaxias e 

tratamento das infecções fúngicas invasivas na população pediátrica com 

doença onco-hematológica7.  
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Tabela 1- Percentual de incidência de IFI confirmadas/prováveis segundo 

alguns estudos em crianças com câncer e/ou TCTH alôgenico   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: Kobayashi et al. 2008

8
; Kaya et al. 2009

6
; Castagnola et al. 2010

9
; Hale et al. 2010

3
; 

Mor et al. 2011
4
. 

 

 

As IFI são importantes causas de morbimortalidade nos pacientes 

imunodeprimidos10. As taxas de letalidade de infecções intra-hospitalares por 

Candida spp. variam entre 20% a 40%. Estudos retrospectivos descrevem que 

as infecções pelas espécies de Aspergillus evoluem com altas taxas de 

mortalidade, variando entre 50% a 90%, com piores resultados quando há 

doença disseminada, acometimento de sistema nervoso central e em pacientes 

com neurogenia persistente2-6. Os principais estudos pediátricos sobre a 

mortalidade por IFI em pacientes oncológicos se encontram na tabela 2 que 
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mostra a variação das taxas de mortalidade de acordo com população de risco 

estudada em cada centro de referência. 

 

Tabela 2 - Percentual de mortalidade de IFI confirmadas/prováveis segundo 

alguns estudos em crianças com câncer e/ou TCTH alôgenico 

 

 

 

No decorrer dos anos, as infeções fúngicas invasivas em pacientes 

onco-hematologicos têm apresentado mudanças em seu cenário 

epidemiológico. Diante de estratégias profiláticas como o uso de fluconazol 

para pacientes de risco e a padronização na prevenção de infecções 

relacionadas a cateteres, a Candida sp. deixou de ser o principal agente 

incidente e abriu frente para um maior aparecimento dos fungos filamentosos. 

Shimodaira K., et al.11 descrevem a incidência de IFI em um estudo 

retrospectivo de 10297 autópsias de adultos e crianças em um período de 52 

anos, 411 foram positivas para IFI. Dessas, 19,9% eram portadores de 

doenças onco-hematológicas. Observaram um aumento significante da 
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incidência das IFI quando comparados: o primeiro período (1955-1967) com o 

terceiro período e quarto período, respectivamente (1981-1993) e (1994-2006). 

Dentre os agentes encontrados, houve decréscimo de 3,6% para 2% da 

prevalência de Candida spp. entre o primeiro e o quarto período, enquanto que 

a prevalência de Aspergillus spp. ascendeu de 1,1% para 2%. Em um outro 

estudo, Burgos et al.12. analisaram 139 de casos de aspergilose invasiva 

confirmada/provável de pacientes pediátricos e relataram que a espécie 

Aspergillus fumigatus foi a causa mais comum (52,8%), seguidas do A. flavus e 

A. terreus.  

 

1.1. Principais Fungos que Causam Doença em Pacientes 

Imunodeprimidos 

 

Os fungos são células eucarióticas compostas por um núcleo com 

alguns cromossomos, membrana nuclear, membrana celular composta de 

esterol e parede celular. De maneira geral, os fungos podem ser divididos 

morfologicamente em duas formas: leveduras e hifas.  Estão presentes no meio 

ambiente, podendo colonizar e infectar seres humanos a partir do contato, 

aspiração ou da inoculação direta. O modo de transmissão da infecção fúngica 

depende da espécie. As espécies relacionadas com infecções em 

imunodeprimidos são definidas como micoses oportunistas e serão 

apresentadas adiante, de acordo com sua classificação13. 

      A Candida sp. é a espécie de fungo mais comumente isolada em 

crianças. Apesar de existirem mais de 200 espécies de Candida, apenas 15 

parecem provocar doença na população pediátrica. Entre elas destacam-se: C. 
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albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. glabrata, C krusei, C. lusitaniae, C. 

stellatoidea, C. kefyr, C. pseudotropicalis, C. dubliniensis, C. intermedia e C. 

guillermondi14. Definida como levedura, representa um importante agente de 

infecção de corrente sanguínea, podendo ocupar o terceiro lugar em alguns 

serviços, e responde por 80% das infecções fúngicas intra-hospitalares15. 

Acomete pacientes oncológicos, transplantados, prematuros e gravemente 

enfermos em unidade de terapia intensiva. A candidemia invasiva apresenta 

alta mortalidade e ocorre por translocação da flora intestinal em pacientes 

oncológicos, infecções associadas aos cateteres pela própria colonização do 

agente na pele ou através de sua transmissão veiculada por profissionais de 

saúde em unidades de terapia intensiva16. 

As hialo-hifomicoses constituem um grupo de hifas hialinas ou 

levemente pigmentadas, são conhecidas como fungos filamentosos que estão 

presentes no meio ambiente sob a forma de esporos. Podem ser responsáveis 

por surtos durante reformas e construções em hospitais, uma vez que a 

aspiração de esporos é a principal forma de infecção, sendo o pulmão e os 

seios da face os sítios mais acometidos. O mais comum destes organismos é o 

Aspergillus sp., porém outros fungos como espécies de Fusarium, o complexo 

de espécies Pseudallescheria boydii, espécies Chrysosporium, espécies 

Penicillium, Paecilomyces e outros, têm sido responsáveis por causar infecção 

em crianças gravemente imunodeprimidas. Estes organismos são 

patologicamente semelhantes ao Aspergillus sp. no tecido, de modo que a 

identificação em culturas é necessária para confirmar o agente específico 

causador da doença17.  
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O gênero Aspergillus contém aproximadamente 200 espécies diferentes, 

das quais apenas 20 causam doenças no homem. A maioria das infecções são 

causadas por A. fumigatus, A. flavus, A. niger, A. terreus, e A. nidulans. O A. 

fumigatus é responsável pela maioria dos casos de aspergilose invasiva 

(AI)18,19. A doença pulmonar é a apresentação clínica mais comum. Os fatores 

de risco para estas infecções incluem imunossupressão significativa como no 

TCTH alôgenico, na neutropenia prolongada, nas doenças oncológicas e nas 

imunodeficiências hereditárias19. As infecções causadas por Fusarium sp. se 

apresentam com elevadas taxas de mortalidade entre os fungos filamentosos 

geralmente ocorrem em surtos e estão associados à contaminação de fontes 

de água ou disseminação secundária a infecção ungueal17.  

Os agentes de feohifomicose também compreendem um grupo de 

fungos oportunistas filamentosos ou leveduriformes, são melanizados ou 

demáceos (pigmentados de cor escura). São encontrados em solo, água, 

vegetação em decomposição. Exemplos de gêneros incluem Bipolaris, 

Alternaria, Scedosporium prolificans, Exophiala, Exserohilum, Cladosporium, 

Curvularia, Cladophialophora, Scopulariopsis e muitos outros. Esses fungos 

emergentes apesar de mais raros, também podem causar infecção em 

pacientes com severa imunossupressão17.  

A mucormicose (anteriormente zigomicose) é uma infecção incomum, 

porém emergente, que ocorre em pacientes imunocomprometidos, incluindo 

crianças e neonatos. Na família Mucoraceae, membros dos gêneros Rhizopus, 

Mucor, Actinomucor, Rhizomucor e Apophysomyces foram todos implicados 

em doença humana. As espécies isoladas de casos de infecção humana são 

onipresentes na decomposição de matéria orgânica, como pão estragado, 
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frutas e outros alimentos, bem como no solo. O patógeno humano mais 

comumente encontrado é o Rhizopus oryzae. Estudos que analisam a 

incidência das mucormicoses na população pediátrica, mostram que podem 

ocorrer em crianças neutropênicas, com diabetes melitus e em prematuros. 

Apresentam disseminação da doença se não tratada e altas taxas de 

mortalidade20,21.  

 

1.2.  Resposta Imunológica aos Fungos 

 

O comprometimento imunológico é o fator predisponente mais 

importante para as infecções por fungos oportunistas. A deficiência de 

neutrófilos como resultado da mielossupressão que ocorre no tratamento de 

crianças com câncer, é a principal causa do aumento da suscetibilidade às IFI.  

A patogênese das infecções fúngicas está relacionada com os fatores de 

virulência, que permitem a sobrevivência do fungo e sua persistência no 

hospedeiro. Alguns fatores de virulência são de extrema importância, tais 

como: estruturas complementares através das quais os fungos aderem aos 

tecidos do hospedeiro e à matriz extracelular; a produção de fosfolipases, 

proteases e elastases que causam dano tecidual e a deficiência nas defesas do 

hospedeiro; a capacidade de mudar para as vias metabólicas que são 

necessárias para a sobrevivência intracelular; a termotolerância (capacidade de 

crescer a 37°C), que é um pré-requisito para a disseminação para os órgãos 

viscerais; e a capacidade de existir em diferentes formas e se exibir de forma 

reversível a partir de uma para a outra durante a infecção, como por exemplo 

os fungos dimórficos, que se transformam a partir de moldes filamentosos para 
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leveduras unicelulares no hospedeiro. Algumas espécies de Candida que 

crescem de diferentes formas dependendo do local da infecção no hospedeiro, 

como leveduras, blastosporos, pseudo-hifas e hifas; e os Cryptococcus 

neoformans que são leveduras revestidas por uma cápsula, e os fungos 

filamentosos (por exemplo, Aspergillus spp., Fusarium spp. e Zygomycetes), 

que são inalados como conídios unicelulares, e se transformam em hifas nos 

pulmões do hospedeiro22.  

Os mecanismos da defesa inata estão presentes em locais de interação 

contínua com fungos e inclui a função de barreira na superfície do corpo e nas 

superfícies epiteliais das mucosas do trato respiratório, gastrointestinal e 

genito-urinário23,24. Uma vez que os fungos invadem a mucosa, a resposta do 

hospedeiro é mediada por macrófagos, células dendríticas e monócitos, e por 

mediadores solúveis, como complemento ou diferentes peptídeos. A resposta é 

ativada por receptores de reconhecimento de padrões associados a células 

solúveis e inatos (PRRs) que são capazes de reconhecer estruturas 

conservadas de microrganismos chamados padrões moleculares associados a 

patógenos (PAMPs). Os PRRs associados às células mais importantes contra 

Candida sp. e Aspergillus sp. são os receptores de lectina do tipo C (CLRs), os 

receptores do tipo Toll (TLRs) e os receptores do tipo NOD (NLRs), incluindo o 

inflamassoma25. A figura 1 ilustra a resposta imunológica aos fungos. 

Os neutrófilos e macrófagos desempenham um papel importante na 

morte de fungos, principalmente por fagocitose e lise. Mas as células 

apresentadoras de antígenos mais importantes são as células dendríticas, que 

desempenham um papel vital na ligação da imunidade inata a adquirida25. 
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As células dendríticas atuam amplificando a resposta imune inata via 

secreção de citocinas. Este processo ajuda a recrutar e ativar outros leucócitos 

e é responsável por iniciar uma resposta de células T25.  

       A imunidade mediada por células é o principal mecanismo de imunidade 

adquirida contra as infecções fúngicas. Dependendo do antígeno apresentado, 

as células dendríticas iniciam as respostas promovendo a diferenciação de 

células T auxiliares (Th) em células Th1, Th2, Th17 ou Treg. O 

desenvolvimento de Th1 ou Th2 é um importante determinante no combate à 

infecção. A resposta Th1 esta correlacionada com a proteção do hospedeiro, é 

influenciada por uma ação combinada de várias citocinas, como interferon 

(IFN)-γ, a interleucina (IL)-6, fator de necrose tumoral (TNF)-α e (IL)-12, na 

ausência relativa de citocinas Th2, como (IL)-4 e (IL)-10, que inibem a indução 

de resposta Th122. A progressão da infecção está associada com a 

predominância da resposta Th2. Diante deste cenário, a sutil relação entre 

produção quantitativa e temporal das citocinas e o final do desenvolvimento de 

determinadas respostas das células T, têm um papel fundamental para a 

modulação da imunidade, de modo a limitar a lesão auto-imune24,25. 
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FONTE: Modificado a partir de Garcia-Vidal
25

 
 
CLRs, receptores de lectina do tipo C; TLRs, receptores do tipo Toll; NLRs, receptores do tipo 
NOD 

 

Figura 1- Esboço da resposta imune do hospedeiro à infecção fúngica 
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1.3.  Fatores de Risco para o Desenvolvimento das IFI em Pacientes 

Oncológicos e Transplantados 

 

Os pacientes oncológicos apresentam inúmeros fatores de risco para o 

desenvolvimento de IFI10: a doença neoplásica primária, defeitos quantitativos 

e qualitativos dos neutrófilos, monócitos, células T, células B, anticorpos e 

citocinas, a integridade da mucosa e o uso de terapia imunossupressora são 

fundamentais para avaliação de risco26. A avaliação individual dos fatores de 

risco para o desenvolvimento de IFI pode facilitar uma abordagem diagnóstica 

mais rápida e precisa em cada paciente. 

A colonização por microorganismos principalmente em pacientes 

gravemente enfermos e com internações em unidade de terapia intensiva 

também pode ser um fator predisponente para as infecções invasivas. Entre os 

fungos, as espécies de Candida colonizam 70% desses pacientes, sendo que a 

Candida albicans ainda é a mais frequente entre as crianças27. O uso de 

cateter venoso central (CVC) está associado a 4 vezes mais chance do 

paciente ser colonizado por espécies de Candida28. Zaoutis et al.29, 2010, 

defendem que em crianças internadas em unidade de terapia intensiva, a 

presença de doença oncológica preexistente juntamente com o uso de CVC e 

de antibioticoterapia de amplo espectro por mais de 3 dias, aumentam a 

chance de candidemia invasiva de 10,7% para 46%.  

Crianças submetidas a transplante alogênico de células tronco 

hematopoiéticas, em indução para o tratamento de  leucemia mielóide aguda e 

reindução quimioterápica para leucemia linfóide aguda refratária são 

estratificadas como alto risco para IFI7.  
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Os tumores sólidos pediátricos, assim como tumores cerebrais e 

linfomas de Hodgkin apresentam um risco esporádico para as IFI, vide Tabela 

3.  

A doença enxerto versus hospedeiro aguda (DECH) e o tratamento com 

corticóides também são importantes fatores de risco para o desenvolvimento 

de IFI após os TCTH alogênicos3,30,31.  

 

Tabela 3 - Estratificação de risco para IFI em pacientes pediátricos com 

câncer/TCTH alôgenico 

 

 

Risco estratificado 

 

População 

Alto risco (≥ 10%)  Leucemia Mielóide Aguda 

 Leucemia Aguda Recorrente 

 TCTH Alogênico 

Baixo risco (≤ 5%)  Leucemia Linfóide Aguda* 

 Linfomas Não-Hodgkin 

 TCTH Autólogos 

Ocorrência esporádica   Tumores sólidos pediátricos 

 Tumores cerebrais 

 Linfoma de Hodgkin 

 
FONTE: modificada a partir de Groll, 2012

7
. 

 
* o risco de IFI pode exceder 10% dependendo do protocolo de tratamento e fatores de risco 
adicionais 

 

 

Castagnola et al.32, 2006; evidenciaram que, assim como em adultos, a 

presença de neutropenia associada a esquemas quimioterápicos agressivos e 

TCTH foram os principais fatores de risco para o desenvolvimento de IFI em 
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pacientes pediátricos onco-hematológicos. Em seu estudo retrospectivo de 96 

casos de crianças com câncer e diagnóstico de IFI - sendo 42 confirmadas, 17 

prováveis e 37 possíveis - a presença de neutropenia ocorreu em 77% desses 

pacientes. A duração da neutropenia até o diagnóstico de infecção fúngica 

resultou em uma mediana de 13 dias. A maioria dessas crianças estavam em 

uso de esquema agressivo de quimioterapia (73%) e TCTH alôgenico (21%).  

Dvorak et al.30, 2005, em um estudo retrospectivo, analisaram os fatores 

de risco para IFI entre 120 pacientes pediátricos submetidos a TCTH alôgenico 

em um único centro. A incidência de IFI (comprovada ou provável) em 

pacientes pediátricos durante o primeiro ano após o transplante alogênico foi 

de 13%, sendo que a maioria ocorreu no primeiro mês após o transplante. Os 

principais fatores de risco para IFI foram duração da neutropenia, idade 

superior a 10 anos, o transplante em pacientes portadores de anemia aplástica 

grave ou anemia de Fanconi, e a administração de corticosteroides em altas 

doses durante 10 dias ou mais. Kobayashi et al.8, 2008, em uma análise 

retrospectiva de 10 anos com 334 crianças submetidas a quimioterapia e 

TCTH, mostrou que a idade maior que 10 anos no momento do diagnóstico, a 

recaída da doença de base, a administração a longo prazo de antibióticos de 

amplo espectro, e a leucemia mielóide aguda (LMA) foram os fatores de risco 

para IFI.  
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1.4.  Manifestações Clínicas das IFI em Crianças 

 

As manifestações clínicas das IFI em imunodeprimidos são na maioria 

das vezes inespecíficas, principalmente quando se apresentam na população 

pediátrica.  

Nas infecções por espécies de Candida há um amplo acometimento dos 

sistemas, desde os mais comuns  como  pele e mucosas  até  os disseminados 

como as candidemias invasivas14.  

Já os fungos filamentosos, apesar de também causarem doença 

disseminada com acometimento de orgãos profundos, incluíndo o sistema 

nervoso central, as formas mais comuns de apresentação são as sinusopatias 

e as pneumonias, que na maioria das vezes se manifestam com sinais e 

sintomas incaracterísticos33. As espécies de Fusarium são os únicos fungos 

filamentosos que se comportam com fungemia, 50% a 60% das fusarioses 

invasivas se apresentam como fungemia e podem estar associadas a lesões 

maculopapulares de pele com centro necrótico, geralmente em extremidades17.  

 

1.5.  Diagnóstico das Infecções Fúngicas Invasivas: Investigação 

Clínica, Laboratorial e de Imagem 

 

Pacientes pediátricos oncológicos considerados como de alto risco para 

IFI, devem ser cuidadosamente monitorizados com exames físicos diários e 

controles microbiológicos laboratoriais periódicos. O diagnóstico precoce das 

IFI e o início da terapia específica são cruciais para a sobrevida de pacientes 

oncológicos de todas as idades26.  Os principais desafios no diagnóstico de IFI 
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em crianças são a falta de sinais radiológicos específicos, a baixa 

especificidade de testes laboratoriais e as limitações quanto a realização de 

procedimentos invasivos. A detecção do agente através de cultura e 

microscopia em amostras apropriadas é considerado o padrão ouro para o 

diagnóstico das IFI, porém muitas vezes, amostras insuficientes, a demora no 

crescimento da cultura e a possibilidade de resultados falsos negativos, tornam 

necessários os métodos diagnósticos complementares. Dessa maneira, 

estudos de imagens radiológicas e detecções de componentes da parede 

celular e/ou DNA de fungos no sangue, fluidos corporais ou tecidos afetados 

podem contribuir para a melhoria da taxa de diagnóstico laboratorial das 

micoses invasivas34.  

 

a) Definições de critérios diagnósticos das IFI segundo EORTC e MSG  

 

Em 2002, os grupos European Organization for Research and Treatment 

of Cancer/Invasive Fungal Infections Cooperative Group (EORTC) e o  National 

Institute of Allergy and Infectious Diseases Mycoses Study Group (MSG) 

publicaram a padronização das definições para a investigação clínica e 

epidemiológica das infecções fúngicas invasivas35. Foram atribuídos três níveis 

de probabilidade para o diagnóstico de infecção fúngica invasiva em pacientes 

oncológicos e TCTH, sendo classificadas como: IFI "confirmada", "provável", e 

"possível"36.  

Para a infecção fúngica invasiva comprovada (Anexo 1) é necessária a 

detecção do fungo por análise histológica ou cultura de uma amostra de tecido 

retirada de um local estéril.  
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Por outro lado, a definição de infecções fúngicas invasivas prováveis 

(Anexo 2) é baseada em três ítens: fator do hospedeiro que o identifica como 

paciente de risco, sinais e sintomas compatíveis com doença clínica e 

evidência micológica, que engloba a positividade da cultura e análise 

microscópica em locais não estéreis - como lavado broncoalveolar, seios da 

face e urina - mas também testes indiretos, tais como a detecção de antígeno, 

dosagem de galactomanana e de ß- glucana.  

Já as IFI possíveis são classificadas de maneira abrangente 

considerando apenas os fatores do hospedeiro associados à manifestações 

clínicas e radiológicas consistentes com IFI, porém, sem evidências 

micológicas.  

 

b) Avaliação por imagem para o diagnóstico de quadros pulmonares 

 

O uso da tomografia computadorizada de alta resolução em adultos 

neutropênicos tem mostrado um impacto positivo para o diagnóstico precoce  

da aspergilose pulmonar invasiva (IPA)37. O sinal característico de “Halo”, 

considerado um estágio inicial da doença, é indicativo de hemorragia perifocal, 

necrose coagulativa e edema em torno de um nódulo de fungo37. Nódulos 

pulmonares com um sinal de “Halo” também podem ser encontrados em 

pneumonia fúngica por não-Aspergillus, alguns autores têm esporadicamente 

descrito o sinal do “Halo” em uma variedade de micoses pulmonares, incluindo 

candidíase, criptococose, micoses endêmicas e hialo-hifomicoses38, mas não 

nas fusarioses39. O sinal do “crescente” é uma apresentação mais tardia da 

pneumonia por Aspergillus sp. e é raramente encontrado em crianças26. 
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Burgos, et al.12 em um estudo retrospectivo com 139 crianças com diagnóstico 

comprovado ou provável de aspergilose invasiva, concluíram que o sítio mais 

comum da doença foram os pulmões em 59%. Os achados radiológicos mais 

presentes foram nódulos pulmonares (34,6%), cavitações (24,5%), sinal do 

“Halo” (11%) e sinal do “crescente” (2,2%). Ao correlacionarem as imagens 

pulmonares encontradas com a faixa etária de cada criança, observaram que 

os nódulos pulmonares foram mais frequentes em crianças a partir de seis 

anos de idade, porém este dado não apresentou significância estatística.  

Os dados radiológicos de IFI na população pediátrica são limitados. Em 

um estudo retrospectivo, Thomas et al., 200340, descreveram os achados 

radiológicos de 27 pacientes pediátricos com AI confirmada, durante um 

período de 10 anos, tendo sido identificadas imagens inespecíficas, como 

consolidação segmentar, consolidação multi-lobar, infiltrados perihilares e 

derrames pleurais. Também, avaliaram que pequenos nódulos forneceram 

maior específicidade para o diagnóstico de doença fúngica. Assim como, 

massas nodulares subpleurais deveriam ser consideradas suspeitas. 

Entretanto, a rotina de imagens seriadas através de tomografias 

computadorizadas em crianças relaciona-se com um risco significativo de 

exposição à radiação proporcionalmente maior do que em adultos41. Dessa 

maneira, a recomendação para o uso de estudos de imagens no diagnóstico de 

IFI em crianças deve ser baseada na suspeita clínica7. 
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c) Métodos específicos: galactomanana, beta-glucana e biologia 

molecular 

 

Nas últimas décadas, os polissacarídios da parede celular dos fungos 

têm sido estudados como potenciais marcadores para IFI. As glucanas são 

componentes da parede celular de quase todos os grupos de fungos, sendo 

que as mananas são principalmente encontradas em leveduras enquanto que 

as galactomananas (GM) são mais específicas para Aspergillus spp42.  

A GM é um heteropolissacarídeo encontrado na parede da célula de 

Aspergillus spp. Durante o crescimento de hifas e desenvolvimento da parede 

celular, a GM é liberada no líquido extracelular26. O método diagnóstico é 

realizado por imunoensaio enzimático (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

(ELISA) utilizando o antígeno GM) para a detecção de galactomanana no soro. 

Recentemente, alguns estudos discutem a especificidade da GM para o 

Aspergillus sp. e descrevem a positividade do teste, através da reatividade 

cruzada, para outros fungos filamentosos como também para os dimórficos43-45. 

O teste para a detecção de GM foi aprovado pela US Food and Drug 

Administration em 2003, sendo considerado positivo quando duas amostras 

séricas consecutivas apresentarem valores ≥ 0,5 ng/ml ou mesmo uma única 

amostra sérica com valor ≥ 0,7 ng/ml. Porém, a positividade do teste nem 

sempre é diagnóstico de infecção. O teste deve ser usado em conjunto com 

outras modalidades de diagnóstico e avaliação clínica46.  

Lehrnbecher et al.47, em um artigo de revisão e metanálise em 2016, 

analisaram os principais estudos sobre biomarcadores na onco-pediatria  e 

concluíram que o teste de galactomanana em crianças apresenta uma 
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sensibilidade e especificidade de 89% e 85%, respectivamente, um valor 

preditivo positivo de 41% e um valor preditivo negativo de 97%. A partir disso, o 

Guideline de Neutropenia Febril em Crianças com Câncer e TCTH pela 

American Society of Clinical Oncology 2017, alterou a recomendação para o 

não uso de GM durante a NF. Assim, justificam que a GM apresenta um pobre 

valor de preditivo positivo e apesar do alto valor preditivo negativo, a sua 

utilidade é limitada, já que não descarta infecção por fungos filamentosos que 

não-Aspergillus48. 

 A ß-D-glucana (BDG) está presente na parede celular da maioria dos 

fungos patogênicos, sua detecção não é específica para espécie ou gênero, 

mas é sensível para a maioria dos fungos, incluindo o Aspergillus spp. e outros 

filamentosos, Candida spp. e Pneumocystis. Os Agentes da Mucormicoses 

(Mucor spp., Rhizopus spp. Lictheimia e Absidia spp.), Cryptococcus 

neoformans e Blastomyces dermatitidis podem conter quantidades 

relativamente pequenas BDG na parede celular, não sendo muitas vezes 

detectados pelo ensaio  de  BDG26. Em 2008, a EORTC/MSG incluiu o teste 

BDG como critério diagnóstico para IFI. Porém, resultados ainda são limitados 

para qualquer recomendação de uso na população pediátrica7,48. 

A biologia molecular pode fornecer ferramentas poderosas para 

diagnósticos microbiológicos através do método por reação em cadeia da 

polimerase (PCR). No entanto, a PCR de fungos difere da detecção molecular 

de outros microrganismos devido a várias características: baixa quantidade de 

ácidos nucleicos e isolamento mais complicado do DNA que requer protocolos 

especiais de extração, a falta de padronização na detecção de ácido nucleico e 

a alta susceptibilidade à contaminações, pelo ar ou água, tornam as 
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interpretações dos resultados ainda mais difíceis26. Devido sua baixa 

sensibilidade (76%) e especificidade (58%) como teste de diagnóstico, o uso do 

PCR não esta recomendado na onco-pediatria48. 

 

1.6.  Profilaxia Antifúngica e Tratamento das IFI 

 

As adaptações para o tratamento e profilaxia das IFI foram se 

desenvolvendo e atualmente estão baseados em três tópicos principais: a 

profilaxia antifúngica em pacientes onco-hematológicos de alto risco, a terapia 

antifúngica empírica e o tratamento das infecções fúngicas.  

A ECIL-4 é a principal atualização direcionada à população pediátrica 

com doença onco-hematológica, suas recomendações e indicações de 

antifúngicos são padronizadas e utilizadas na maioria dos centros de 

tratamento de câncer infantil e estão descritas a seguir7.  

A profilaxia primária é indicada para um grupo de pacientes 

considerados de alto risco para IFI desde que não apresentem qualquer 

manifestação de infecção fúngica ativa no momento da indicação. Já a 

profilaxia secundária, tem como objetivo prevenir a recaída de IFI anteriores 

durante um novo período de risco, em que o paciente permanecerá em 

neutropenia prolongada, como, por exemplo, quando em uso de 

quimioterápicos mais agressivos e/ou na realização de TCTH. O fármaco de 

escolha para este cenário deve ser baseado na espécie do fungo causador da 

infecção e na resposta prévia ao antifúngico. 

A terapia antifúngica empírica é baseada em classificação de risco e 

implica o início da terapia antifúngica na primeira suspeita de IFI. Geralmente 
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indicada para os pacientes onco-hematológicos com neutropenia prolongada e 

febre persistente ou recidivante, que estão em uso de antibioticoterapia de 

amplo espectro há 4 a 7 dias, e não apresentam outros sinais e sintomas 

clínicos, achados radiológicos e laboratoriais convencionais ou mesmo, 

achados específicos para o diagnóstico doença fúngica invasiva. Para o 

tratamento antifúngico empírico, se escolhido como estratégia, é recomendado 

a caspofungina ou a anfotericina B lipossomal. 

A terapêutica direcionada é usada em pacientes com confirmação 

diagnóstica de IFI baseada no patógeno identificado. Como discutido 

anteriormente, devido as dificuldades diagnósticas, a terapia direcionada na 

maioria das vezes não é possível.  A escolha da terapêutica antifúngica deve 

ser influenciada pela classificação de risco do paciente, apresentação clínica e 

o uso prévio de terapia ou profilaxia antifúngicas.  

Atualmente, as recomendações para o tratamento das IFI, além de 

estarem baseadas nas principais infecções fúngicas como as aspergiloses e 

candidemias invasivas, também visam o tratamento das infecções causadas 

por fungos emergentes; como os agentes da Mucormicose, as infecções 

causadas por Scedosporium spp. (complexo Scedosporium apiospermum e 

Scedosporium prolificans) e as infecções causadas por Fusarium spp.  

O uso do voriconazol endovenoso é recomendado como primeira linha 

no tratamento das aspergiloses invasivas (AI, evidência). Outras opções como 

a anfotericina B lipossomal (BI, evidência), anfotericina complexo lipídico (BII, 

evidência) ou terapia combinada (CIII, evidência), também são possibilidades 

terapêuticas. Porém, para as infecções por Aspergillus spp. em sistema 

nervoso central, o uso do voriconazol endovenoso é o preferido.  
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Nas candidemias e candidemias invasivas, as opções terapêuticas como 

a anfotericina B complexo lipídico (CII, evidência), caspofungina (BII, 

evidência), fluconazol (BII, evidência), anfotericina B lipossomal (BII, 

evidência), micafungina (BII, evidência) ou voriconazol (BII, evidência) são 

recomendadas. Porém, nas infecções por espécies de Candida krusei e 

Candida glabrata, devido ao perfil de resistência, o uso do fluconazol está 

proscrito.  

As infecções por fungos emergentes, como os agentes das 

mucormicoses, a primeira linha de tratamento recomendado é o uso 

anfotericina complexo lipídico (BII, evidência), anfotericina lipossomal (BII, 

evidência) ou mesmo a terapia combinada (CIII, evidência). Para as infecções 

scedosporiose e fusariose, as opções terapêuticas antifúngicas apresentam 

poucos estudos clínicos na pediatria, sendo que o uso do voriconazol é a 

terapêutica de escolha para ambos agentes (BII, evidência).  

Vale lembrar que em muitas infecções invasivas causadas pelos fungos 

mencionados, a terapia antifúngica necessária vai além de uma terapêutica 

medicamentosa adequada. Diante da errática farmacocinética e interações 

medicamentosas que ocorrem nas crianças, a possibilidade da dosagem de 

nível sérico principalmente quando o uso de azólicos se faz necessária. Além 

disso, o controle da doença subjacente, a retirada de dispositivos, como por 

exemplo CVC, e muitas vezes a possibilidade de remoção cirúrgica do local 

acometido, são opções comuns que completam as recomendações 

terapêuticas para as IFI.  
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A hipótese do presente projeto é que as infecções fúngicas invasivas, no 

contexto de pacientes onco-hematológicos, tem impacto na morbi-mortalidade 

dos doentes. 

 

 

 



 

 

3. OBJETIVOS 
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3.1.  Objetivo Geral 

 

Descrever os casos de infecções fúngicas invasivas em pacientes 

pediátricos com doença oncológica internados no Instituto de Tratamento do 

Câncer Infantil-Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (ITACI- ICr/HCFMUSP) no período de 

janeiro de 2009 a outubro 2014.  

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

1) Avaliar os fatores de risco para IFI segundo doença de base e dados 

demográficos; 

2) Descrever o perfil epidemiológico dos episódios de IFI confirmados; 

3) Avaliar a resposta terapêutica e o desfecho dos pacientes portadores de 

IFI. 

 

 



 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 
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4.1. Ética 

 

O presente projeto obteve prévia aprovação junto ao Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (Parecer n. 795.223 em 03/09/2014), conforme Anexo 5. 

 

4.2. Causuística 

 

Trata-se de um estudo retrospectivo realizado através da revisão de 

prontuários dos pacientes onco-hematológicos pediátricos com diagnóstico de 

IFI que estiveram internados no Hospital Oncológico ITACI-ICr/FMUSP no 

período de janeiro de 2009 a outubro de 2014.  

As definições de IFI foram baseadas nas diretrizes EORTC/MSG (2008) 

que classificam as infecções fúngicas como confirmada, provável e possível. 

 O ITACI está vinculado à Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo, atende crianças e adolescentes entre 0 a 18 anos com doenças 

onco-hematológicas. Esta Instituição está localizada na região centro-oeste da 

cidade de São Paulo, e assiste além do próprio Estado, pacientes provenientes 

de outras regiões do país. O número de atendimentos é em média 540 casos 

novos por ano. Desde 2010, realiza transplantes alogênicos de células tronco e 

hematopoiéticas em crianças onco-hematológicas ou com imunodeficiência 

primária, foram realizados 36 transplantes em pacientes com câncer até junho 

de 2014 – sendo 19 aparentados e 17 não aparentados. A unidade de 

transplante está localizada no subsolo, conta com 3 quartos individuais com 
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banheiro privativo, filtro HEPA e pressão positiva, além de filtros de 0,03 micra 

em todas as saídas de água como torneiras e chuveiros.  

O uso de micafungina intravenosa como profilaxia primária para IFI em 

pacientes de alto risco – LMA, leucemia linfoide aguda (LLA) em indução, 

leucemias recaídas e/ou refratárias ao tratamento quimioterápico e TCTH 

alogênico até D100 – foi introduzido em julho de 2012, anteriormente indicava-

se o uso de itraconazol. Para os transplantes autólogos está preconizada a 

profilaxia primária com fluconazol até a enxertia. Os outros pacientes do 

serviço de oncologia não recebem profilaxia primária antifúngica.  

A neutropenia febril (contagem de neutrófilos < 500/mm3 com a 

presença de pelo menos um pico febril) é inicialmente tratada com cefepime 

empírico e após, se mantiver febre, considera-se ampliar a antibioticoterapia 

com vancomicina para as bactérias gram positivas. Quando a febre persistir por 

mais de 4 dias e ainda nenhuma fonte for identificada, a anfotericina B ou outra 

terapêutica antifúngica empírica é geralmente administrada. As hemoculturas 

são coletadas a cada 48 horas ou quando indicadas durante os períodos de 

febre e neutropenia.  

O ensaio com galactomanana não era de uso rotineiro no hospital até 

agosto de 2013, portanto não estará disponível em todo período do estudo. A 

avaliação radiológica é realizada após 4 a 7 dias de febre persistente e sem 

foco determinado, podendo incluir tomografia computadorizada (TC) de seios 

paranasais, tórax e abdômen, ultrassonografia (USG) de abdômen e 

ecocardiograma. Se um foco de infecção fúngica é suspeitado, uma avaliação 

direcionada é realizada como por exemplo, aspiração e biópsia dos seios 

paranasais ou a análise do lavado broncoalveolar (LBA) para as lesões 



                                       Materiais e Métodos    31 

  

 

 

 

pulmonares. As amostras são processadas no laboratório de microbiologia no 

Instituto Central do Hospital das Clínicas por pesquisa direta de fungos (exame 

realizado a fresco que observa a morfologia agente isolado) e culturas de 

fungos (incubada em sistema automatizado, Bactec FX, e semeada em meio 

específico através de identificação manual e/ou automatizada). Se a fonte da 

infecção não for encontrada, febre persistente por 2 semanas ou a condição do 

paciente se deteriorar, é repetida toda avaliação radiológica e laboratorial. 

       O tratamento antifúngico empírico primário é a anfotericina B, porém em 

casos suspeitos de aspergilose, pode-se optar pelo uso do voriconazol. Em 

casos de diagnóstico com isolamento do agente etiológico, o tratamento 

geralmente é direcionado de acordo com o perfil de suscetibilidade à 

terapêutica e critérios do médico cuidador. 

A seleção dos prontuários, como mostra a figura 2, foi realizada através 

do sistema computadorizado de prescrições disponível na Farmácia. 

Inicialmente, foram liberados pela Farmácia os pacientes internados e 

ambulatoriais de todo o complexo ICr-FMUSP, em uso de qualquer antifúngico 

(anfotericina B e lipossomal, voriconazol oral e endovenoso, micafungina e 

caspofungina, itraconazol ou fluconazol oral e endovenoso), sendo um número 

de 2037 pacientes. Destes, foram considerados apenas os pacientes que 

estavam fazendo uso de antifúngico endovenoso, uma vez que a terapia 

endovenosa é protocolo obrigatório quando diagnosticada IFI, sendo um 

número de 1567 pacientes. A partir de então, foram selecionados apenas os 

pacientes cadastrados no ITACI, através de uma lista de controle interno dos 

pacientes que é elaborada por médicos e residentes da Instituição, chegando - 

se em um número de 312 prontuários para serem revisados. 
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Os prontuários selecionados foram revisados individualmente e 

submetidos a um questionário padronizado (Anexo 3). Foram analisadas suas 

características demográficas, doença de base e fatores de risco no momento 

da infecção fúngica invasiva, assim como a resposta terapêutica e desfecho de 

cada caso participante. Após análise desses prontuários, os pacientes que 

fizeram uso de antifúngicos apenas como profilaxia primária foram excluídos do 

estudo, assim como, pacientes que usaram antifúngicos empiricamente e que 

não preencheram os critérios diagnósticos de IFI de acordo com a classificação 

da EORTC. Seis pacientes apresentaram 2 episódios de IFI consecutivas que 

estavam bem documentadas no prontuário, por isso foram incluídas no estudo. 

As outras 7 IFI, totalizando então 13 IFI prévias, não foram incluídas por não 

constarem seu detalhamento nos prontuários, esses pacientes eram oriundos 

de outros hospitais e foram transferidos para o ITACI para seguimento do 

tratamento oncológico, e apresentavam IFI prévia como diagnóstico de entrada. 

Finalmente, foram selecionadas 75 infecções fúngicas invasivas. 
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*Anfotericina B e lipossomal, voriconazol oral e endovenoso, micafungina e caspofungina, 
itraconazol ou fluconazol oral e endovenoso. 
 

 

Figura 2- Seleção de prontuários através do sistema computadorizado de 

prescrições disponível pela farmácia de todo o complexo ICr-FMUSP 

 

Cada prontuário incluído no estudo teve as seguintes variáveis 

analisadas: 

 

4.2.1. Dados Demográficos e Clínicos 

 

Idade e sexo, tipo e estágio da doença de base no momento do 

diagnóstico de IFI, história de transplante; possíveis fatores predisponentes 

como: protocolo de terapia do câncer; intensidade da quimioterapia 

administrada, antecedente de uso de corticosteróides até 14 dias antes do 
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aparecimento da IFI, o tipo de acesso venoso – central ou periférico -, presença 

de mucosite até 14 dias antes da IFI, a administração de nutrição parenteral 

total (NPT), o uso e o tipo de antibióticos até 14 dias do início da infecção 

fúngica, o tipo e a duração dos sintomas e sinais da infecção fúngica.  

A classificação da doença de base foi realizada de acordo com o status 

da doença do paciente no momento da IFI, as leucemias foram agrupadas 

sendo LMA e LLA não considerando seus subtipos, além disso, quando estas 

se apresentavam com recaída e/ou refratariedade, ganhavam outra 

classificação sendo leucemia recaída e/ou refratária (RR). Da mesma maneira, 

nos casos em que a IFI foi diagnosticada durante o transplante autólogo, a 

doença de base considerada foi classificada como autólogo. Os tumores 

sólidos considerados, entre eles estão os meduloblatomas, neuroblastomas, 

tumores ósseos, hepatoblastoma, reninoblastoma entre outros.  

O termo “primeira manifestação clínica da IFI” foi elaborado para o 

identificar o motivo pelo qual se pensou no diagnóstico de IFI, para assim 

iniciar a investigação e o tratamento empírico até a elucidação diagnóstica 

entre possível, provável e confirmada. 

A intensidade da quimioterapia foi baseada no protocolo de tratamento 

“The Intensity of Treatment Rating Scale 2.0 (ITR-2)”, publicado na Pediatric 

Blood Cancer 2007, que classifica a doença oncológica com seu estadio para 

mensurar a intensidade da quimioterapia, sendo o nível 4 o mais intenso49,50. 
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4.2.2. Dados Laboratoriais 

 

Hemograma completo: leucopenia e/ou neutropenia definida como 

neutrófilos abaixo de 500 células/mm3, com duração até o momento do 

diagnóstico, culturas de urina e sangue; testes de detecção de fungos incluindo 

pesquisa direta e cultura em LBA assim como cultura das biópsias de outros 

sítios acometidos. Nem sempre foi possível determinar a quantificação de 

neutrófilos, uma vez que o laboratório não informa o número de neutrófilos 

absolutos quando a contagem de leucócitos totais no hemograma for menor 

que 1000/mm3. 

 

4.2.3. Dados Radiológicos 

 

Radiografia, TC, ressonância nuclear magnética (RNM) e USG foram 

incluídos e classificados de acordo com as definições do EORTC para IFI.  

 

4.2.4. O Tratamento e os Resultados das IFI 

 

Profilaxia antifúngica, terapia definitiva como monoterapia ou 

combinação de drogas antifúngicas e o desfecho - resposta ao tratamento e 

mortalidade. A resposta ao tratamento foi considerada através da 

documentação em prontuário sobre o número de dias após o início do 

tratamento em que o paciente apresentou melhora clínica e/ou radiológica. A 

melhora clínica foi considerada quando relatada em prontuário, ou quando 

retirado o antifúngico associado e/ou quando apresentava dados clínicos de 

melhora do quadro de IFI. A resposta radiológica foi considerada quando 
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documentada em prontuário a melhora das imagens radiológica em 

tomografias de controle que eram realizadas entre 15 a 21 dias após a entrada 

do antifúngico como protocolo do hospital. E a mortalidade foi considerada 

estar relacionada à IFI quando referenciada no prontuário e/ou quando ocorrida 

até 12 semanas da IFI.  

A taxa de incidência de IFI foi calculada para as leucemias, sendo 

separadas por grupo de LMA e LLA, as RR foram incluídas nessa classificação. 

Para o cálculo da incidência, o número de leucemias linfoides e mieloides 

atendidas no Hospital ITACI no período do estudo, foi baseado através da 

pesquisa dos CID e suas subclasses, sendo C91 e C92, respectivamente. 



 

 

5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 
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Foram descritas as características dos pacientes e das IFI, com uso de 

frequências absolutas e relativas para as variáveis qualitativas e foram 

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

Foram descritos os óbitos relacionados às IFI segundo características 

qualitativas de interesse e verificada a associação com uso de testes qui-

quadrado, testes exatos de Fisher ou testes da razão de verossimilhanças51. 

Os dias de uso de antibiótico e os dias de quimioterapia foram descritos 

segundo óbito e IFI provável/confirmada e comparados com uso de testes t-

Student51. 

Foram estimados os Odds Ratio não ajustados de cada variável para 

estimar a chance de mortalidade relacionada a IFI possível e IFI 

provável/confirmada com os respectivos intervalos com 95% de confiança52.  

Foi estimado modelo de regressão logística múltipla52 para explicar a 

mortalidade e para IFI provável/confirmada, selecionando-se as variáveis que 

nos testes bivariados apresentaram nível de significância de 0,2 (p < 0,2) e 

usado como método de seleção das variáveis o Stepwise Backward com 

critério de entrada e saída das variáveis em 5% (p < 0,05). 

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

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

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

5%. 

 



 

 

6. RESULTADOS 
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 Foram analisados 75 episódios de IFI – 44 possíveis, 4 prováveis e 27 

confirmadas – que ocorreram em 69 pacientes onco-hematológicos durante o 

período de janeiro de 2009 a outubro de 2014 no hospital ITACI- FMUSP. 

As principais características clínicas e demográficas dos 75 episódios de 

IFI do estudo estão descritas na tabela 4. 

 

Tabela 4- Características clínicas e demográficas dos 75 episódios de IFI que 

ocorreram em 69 pacientes analisados no período do estudo 

 

Variável 
Descrição 
N=75 

 

Sexo, n (%) 
 Feminino 38 (50,7) 

Masculino 37 (49,3) 

Faixa etária, n (%) 
 0 a 6 anos 30 (40) 

7 a 12 anos 25 (33,3) 

Maior de 12 anos 20 (26,7) 
Raça, n (%) 

 Branca 50 (66,7) 

Parda 25 (33,3) 
Doença de Base, n (%)  
LLA 10 (13,3) 

LMA 16 (21,3) 
RR 27 (36) 
Tumores sólidos 15 (20) 

TCTH alogênico 1 (1,3) 
TCTH autólogo 6 (8) 
Tipo acesso venoso, n (%) 

 Central 58 (77,3) 
Periférico  
Não relatado 

14 (18,6) 
3 (4) 

IFI prévia, n (%) 
 Não 62 (82,7) 

Sim 13 (17,3) 

Fatores de risco, n (%) 
 Neutropenia 68 (90,7) 

Radioterapia 3 (4) 

NPP 3 (4) 
Corticóide 19 (25,3) 
Mucosite 52 (69,3) 

Dias de quimioterapia, média ± DP 18,7 ± 12,1 
Dias de antibiótico, média ± DP 13 ± 10,9 
Intensidade da quimioterapia, n (%) 

 Nível 1 1 (1,4) 
Nível 2 3 (4,3) 
Nível 3 21 (30) 

Nível 4 45 (64,3) 
Necessidade de UTI, n (%) 

 Não 53 (70,6) 

Sim 22 (29,3) 
IFI, n (%) 

 Possível 44 (58,7) 

Provável 4 (5) 
Confirmada 27 (36) 
Desfecho, n (%) 

 Resposta ao tratamento 64 (85,3) 
Óbito  11 (14,7) 

LLA: Leucemia Linfoide Aguda, LMA: Leucemia Mielóide Aguda, TCTH: Transplante de Células Tronco 

Hematopoéticas, RR: Leucemia recaída e/ou refratária, NPP: nutrição parenteral  
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 O número total de pacientes com leucemias atendidos no Hospital ITACI 

no período do estudo foram 744, sendo 616 pacientes com LLA e 128 

pacientes com LMA. O número de LLA incluindo as refratárias/recaídas que 

apresentaram IFI foram 26 e o número de LMA incluindo as refratárias/recaídas 

que apresentaram IFI foram 27. Assim, a taxa de incidência de infecção fúngica 

invasiva nas leucemias foi 4,2% para as LLA e 21% para as LMA. 

A figura 3 mostra quais foram as primeiras manifestações clínicas 

apresentadas no momento do diagnóstico das IFI, sendo que a neutropenia 

febril (neutrófilos < 500/mm3 e febre associada) foi a mais frequente 

(apresentada em 86,6% dos pacientes), seguida da mudança do padrão 

respiratório, instabilidade hemodinâmica, lesão de pele e febre isolada. Alguns 

pacientes apresentaram mais de uma manifestação clínica no momento do 

diagnóstico da IFI. 

 A figura 4 mostra alguns sinais e sintomas apresentados durante a 

evolução da IFI, os sintomas gastrointestinais (dor abdominal, vômitos, 

diarreia), cardiovascular (taquicardia, alteração de perfusão periférica e 

alteração de pressão arterial), respiratório (dispneia, taquipnéia e cianose) e do 

sistema nervoso central (convulsão) foram agrupados por aparelhos como 

descrito. A febre foi o sinal mais comumente apresentado, ocorreu em 93,3 % 

dos pacientes. E a alteração radiológica de pulmão foi o sinal mais frequente, 

ocorreu em 76% dos pacientes. Alguns pacientes apresentaram mais de um 

sinal e/ou sintoma no momento do diagnóstico da IFI. As figuras 5 e 6 

representam dois episódios de IFI possíveis ocorridos no estudo e ilustram as 

alterações radiológicas de pulmão encontradas nos pacientes. 
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Figura 3- Percentual das primeiras manifestações clínicas apresentadas no 

momento do diagnóstico das IFI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 4- Percentual dos principais dados diagnósticos e clínicos durante a 

evolução da IFI 
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Opacidade nodular com halo em vidro fosco e contornos levemente irregulares, 

associada a espessamento liso dos septos interlobulares adjacentes, localizado na 

língula. A lesão apresenta topografia periférica mantendo proximidade com a 

superfície pleural 

 

Figura 5- Tomografia computadorizada de tórax de um paciente participante do 

estudo com diagnóstico de IFI possível 
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Opacidade nodular com margens levemente irregulares, broncograma aéreo no 

interior e halo em vidro fosco, localizado no segmento superior do lobo inferior 

esquerdo 

 

Figura 6- Tomografia computadorizada de tórax de um paciente participante do 

estudo com diagnóstico de IFI possível  

 

 

Os fatores de risco associados as IFI e as primeiras manifestações 

clínicas apresentadas no momento da infecção fúngica estão descritos na 

tabela 5. A idade foi o único fator de risco que apresentou significância 

estatística quando comparado entre os diagnósticos de IFI possível versus 

provável/confirmado. Dessa maneira, a faixa etária dos pacientes foi 

relacionada ao diagnóstico provável/confirmado das IFI (p = 0,021), sendo que 

aumento de cada ano de idade do paciente acarretou na redução de 11% a 

chance de diagnósticos confirmados das IFI. Os pacientes menores de 6 anos 

apresentaram 58% dos casos de IFI provável/confirmada. Das 15 amostras de 
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positivas para Candida sp. em hemocultura, 13 ocorreram nos menores de 6 

anos, o que justifica a significância do dado.  

Os resultados analisados sobre as primeiras manifestações clínicas 

apresentadas nas IFI, o dado “lesão de pele” foi estatisticamente associado a 

diagnósticos confirmados das IFI (p = 0,001). Os pacientes com instabilidade 

hemodinâmica mostraram maior chance de apresentar diagnósticos 

provável/confirmado das IFI (p = 0,047), assim sendo a instabilidade 

hemodinâmica apresentou 2,85 vezes maior chance para diagnósticos 

confirmados na IFI. 
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Tabela 5- Comparação dos fatores de risco e as primeiras manifestações 

clínicas apresentadas no momento da infecção fúngica entre os diagnósticos 

possível versus provável/confirmado 

 

Variável 
IFI OR IC (95%) p 

Possível Provável/Confirmado 
 

Inferior Superior 
 

Sexo 
     

0,544 
Feminino 21 (55,3) 17 (44,7) 1,00 

   Masculino 23 (62,2) 14 (37,8) 0,75 0,30 1,89 

 Faixa etária 
     

0,021 
0 a 6 anos 12 (40) 18 (60) 1,00 

   7 a 12 anos 19 (76) 6 (24) 0,21 0,07 0,68 

 Maior de 12 anos 13 (65) 7 (35) 0,36 0,11 1,16 
 Raça 

     
0,185 

Branca 32 (64) 18 (36) 1,00 

   Parda 12 (48) 13 (52) 1,93 0,73 5,10 
 Doença de Base  

     
0,449# 

LLA 5 (50) 5 (50) 1,00 

   LMA 11 (68,8) 5 (31,2) 0,46 0,09 2,32 
 RR 15 (55,6) 12 (44,4) 0,80 0,19 3,42 
 TCTH alogênico 1 (100) 0 (0) & 

   TCTH autólogo 5 (83,3) 1 (16,7) 0,20 0,02 2,39 

 Primeiras manifestações clínicas 
das IFI 
NF persistente 

     

0,153* 

Não 3 (33,3) 6 (66,7) 1,00 
   Sim 40 (61,5) 25 (38,5) 0,31 0,07 1,36 

 Instabilidade hemodinâmica 

     

0,047 

Não 33 (66) 17 (34) 1,00 
   Sim 10 (41,7) 14 (58,3) 2,72 1,00 7,39 

 Mudança do padrão respiratório 

     

0,696 

Não 23 (56,1) 18 (43,9) 1,00 
   Sim 20 (60,6) 13 (39,4) 0,83 0,33 2,11 

 Alteração pele 

     

0,001* 

Não 43 (65,2) 23 (34,8) 1,00 
   Sim 0 (0) 8 (100) & 
   Febre           0,643* 

Não 2 (40) 3 (60) 1,00       
Sim 42 (60) 28 (40) 0,44 0,70 2,83   
Neutropenia 

     

>0,999* 

Não 4 (57,1) 3 (42,9) 1,00 
   Sim 40 (58,8) 28 (41,2) 0,93 0,19 4,50 

 Acesso venoso 

     

0,074 

Central 36 (62,1) 22 (37,9) 1,00 
   Periférico 5 (35,7) 9 (64,3) 2,95 0,87 9,93 

 NPP 

     

>0,999* 

Não 42 (58,3) 30 (41,7) 1,00 
   Sim 2 (66,7) 1 (33,3) 0,70 0,06 8,08 

 Corticóide 

     

0,247 

Não 35 (62,5) 21 (37,5) 1,00 
   Sim 9 (47,4) 10 (52,6) 1,85 0,65 5,30 

 Mucosite 

     

0,076 

Não 10 (43,5) 13 (56,5) 1,00 
   Sim 34 (65,4) 18 (34,6) 0,41 0,15 1,11 

 Dias de antibiótico 

  

0,99 0,94 1,03 0,595** 

média ± DP 13,5 ± 12,1 12,2 ± 8,9 
    Dias de quimioterapia 

  
1,01 0,97 1,06 0,504** 

média ± DP 17,8 ± 12 19,9 ± 12,5 

    Dias de neutropenia 
  

0,99 0,96 1,03 0,699** 
média ± DP 22 ± 17 20,4 ± 15,5         

Teste qui-quadrado; * Teste exato de Fisher; # Teste da razão de verossimilhanças; ** Teste t-Student; & Não é 

possível estimar 
LLA: Leucemia Linfoide Aguda, LMA: Leucemia Mielóide Aguda, TCTH: Transplante de Células Tronco 
Hematopoéticas, NF: Neutropenia febril, RR: Leucemia recaída e/ou refratária, NPP: nutrição parenteral  
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Em relação à distribuição dos fungos isolados (figura 7), encontramos 

que metade (55,5%) dos agentes isolados foram as Candida spp. Em segundo, 

observa-se uma prevalência aumentada (22,2%) de isolados por Fusarium sp. 

que se justifica pelo surto do agente ocorrido em 2009 no hospital de referência 

do estudo. As espécies de Aspergillus foram 17,8% dos agentes isolados, e 

3,6%, ou mesmo, uma espécie de Trichosporon asahii foi encontrada. Dentre 

as amostras de Candida spp. isoladas, a Candida parapsilosis foi mais 

frequente com uma prevalência de 40%, seguida das C. albicans, C. glabrata e 

C. tropicalis com 13,3%. Já as C. haemuloni, C. krusei e C. pelliculosa foram 

isoladas um caso de cada espécie (Figura 8). 

 

 

 

Figura 7- Descrição dos 27 agentes isolados. n;% 
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Figura 8. Descrição das 15 amostras das Candida spp. isoladas. n;% 

 

 

Os 31 episódios de IFI prováveis/confirmadas estão detalhados na 

Tabela 6, a idade, sexo, o diagnóstico da IFI, a doença de base, o agente 

isolado, local do acometimento da infecção, o uso de profilaxia – primária ou 

secundária, a terapia antifúngica e o tempo de resposta ao tratamento ou óbito. 

A profilaxia primaria é recomendada para pacientes de alto risco para IFI, a 

variação do uso dos 3 fármacos - itraconazol, fluconazol ou micafungica - foi 

devido a atualizações de protocolos no decorrer do estudo. Apenas um 

paciente estava com voriconazol como profilaxia primária, conduta determinada 

para pacientes de alto risco que estavam internados na época do surto de 

Fusarium sp. em 2009. Os pacientes com profilaxia secundária eram aqueles 

que tiveram IFI prévia. Os pacientes que estavam sem profilaxia primária ou 

secundária, provavelmente não eram classificados como alto risco para IFI no 

momento do protocolo vigente ou então, estas não estavam descritas em 

prontuário. 
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Tabela 6 –Descrição dos 31 episódios das IFI provável/confirmada, local de acometimento, profilaxias, tratamento e resposta ao tratamento 

 
Idade/ sexo/ 

diagnóstico da IFI 
Doença de Base 

Agente 
isolado 

Local Profilaxia 1ª Profilaxia 2ª Tratamento 
Tempo de Resposta 

ao Tratamento 

1 ano/Fem/C LLA Aspergillus bx pulmonar - voriconazol vorico + E 32 dias 

6 anos/Mas/C LLA Aspergillus  bx pulmonar - - vorico/anfo + E 37 dias 

6 anos/Mas/P LLA Aspergillus  secreção traqueal  - - vorico/anfo 21 dias 

6 anos/Mas/C LLA C. parapsilosis hmc - - anfo + RC 29 dias 

1 ano/Fem/C LLA Fusarium cateter + hmc + bx pele - - vorico 35 dias 

6 anos/Fem/C LMA Aspergillus  bx pulmonar voriconazol - vorico/anfo + E 47 dias 

17 anos/Fem/P LMA Aspergillus  LBA - - vorico/anfo 48 dias 

6 anos/Fem/C LMA C. parapsilosis cateter +hmc micafungina - anfo + RC 14 dias 

10 anos/Mas/C LMA C. pelliculosa hmc itraconazol - anfo + fluco + RC 16 dias 

17 anos/Fem/C LMA Fusarium bx pele - voriconazol vorico/anfo óbito 

16 anos/Mas/P RR Aspergillus secreção traqueal  - - anfo óbito 

14
 
anos/Mas/C RR Aspergillus  bx pulmonar - itraconazol vorico/anfo + E 45 dias 

3 anos/Fem/C RR C. albicans hmc - - mica + RC 16 dias 

5 anos/Fem/C RR C. albicans hmc + urc + LBA - - anfo 20 dias 

5 anos/Fem/C RR C. parapsilosis hmc fluconazol - anfo 19 dias 

1 ano/Mas/C RR C. tropicallis bx pele + pulmão + baço itraconazol - anfo +RC 11 dias 

17 anos/Fem/C RR Fusarium bx pele + hmc - voriconazol  vorico/anfo óbito 

8 anos/Mas/C RR Fusarium bx pele, cateter e bx fíbula itraconazol - vorico/anfo 74 dias 

10 anos/Mas/C RR Fusarium bx pele - - vorico óbito 

14 anos/Fem/P RR Fusarium urc  itraconazol - vorico/anfo 17 dias 

11 anos/Fem/C RR Fusarium bx pele - - anfo óbito 

9 anos/Mas/C RR Trichosporon asahii bx pele itraconazol - vorico/anfo 28 dias 

8 anos/Mas/C Transplante Autólogo  C. haemuloni cateter + hmc fluconazol - anfo + RC 12 dias 

15
 
anos/Fem/C Tumores sólidos Aspergillus  bx seios face + SNC - - vorico/anfo + D 21 dias 

3 anos/Fem/C Tumores sólidos C. glabrata cateter (Porth) - - fluco + RC 8 dias 

1 ano/Fem/C Tumores sólidos C. glabrata hmc + trombo em brônq E - fluconazol anfo 45 dias 

1 ano/Fem/C Tumores sólidos C. krusei cateter + hmc - - fluco (inicio)+ anfo  óbito 

1 ano/Fem/C Tumores sólidos C. parapsilosis hmc + liquido ascitico - - fluco + RC 14 dias 

3 anos/Mas/C Tumores sólidos C. parapsilosis hmc + torax micafungina - anfo  10 dias 

3 anos/Mas/C Tumores sólidos C. parapsilosis hmc micafungina - anfo 12 dias 

6 anos/Mas/C Tumores sólidos C. tropicallis bx pele + hmc - - anfo + RC 12 dias 

C: confirmada, P: provável, Fem: feminino, Mas: masculino, LLA: Leucemia Linfoide Aguda, LMA: Leucemia Mielóide Aguda, RR: Leucemia recaída e/ou refratária, bx: biopsia, Hmc: hemocultura, LBA: lavado 
brônquioalveolar, Urc: urocultura. SNC: sistema nervoso central, D: drenagem cirúrgica, E: exérese, RC: retirada do cateter, mica: micafungina, fluco: fluconazol, anfo: anfotericina comum ou lipossomal, vorico: 
voriconazol
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Dos 75 casos de IFI durante o período do estudo, 11 pacientes 

morreram, sendo um total de 14,6% de mortalidade. A Tabela 7 descreve a 

mortalidade relacionada às IFI segundo características de cada paciente, assim 

como as primeiras manifestações clínicas apresentadas no momento da 

infecção e os fatores de risco associados. As variáveis encontradas com 

significância foram para o sexo, sendo que o masculino apresentou menor 

chance de mortalidade relacionada às IFI (p = 0,025).  

O aparecimento de lesão de pele como a primeira manifestação clínica 

que ocorreu no momento da infecção fúngica, apresentou maior chance de 

mortalidade relacionada às IFI (p = 0,014). É importante destacar que esta 

última análise, está relacionada ao surto de Fusarium sp. ocorrido em 2009, 

que se comportou com 66,7% de mortalidade dos casos confirmados, sendo 

que a alteração de pele foi a principal manifestação clinica apresentada nesses 

pacientes. O surto de Fusarium sp. foi descrito por Litivinov et al.53 em 2015 e 

apresentou resultados semelhantes53. A figura 9 representa um caso de IFI 

confirmado por Fusarium sp. ocorrido no estudo e ilustra a lesão de pele como 

manifestação clinica apresentada pelo paciente. 
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Figura 9- Paciente participante do estudo, com lesões de pele confirmadas por 

Fusarium sp. através de biópsia de pele 

 

 

A tabela 8 mostra um modelo ajustado para analisar as variáveis 

encontradas que foram relacionadas a mortalidade em 11 casos de óbitos das 

IFI. Tem-se que os pacientes do sexo masculino apresentaram chance de 

mortalidade relacionada à infecção fúngica 86% menor do que os pacientes do 

sexo feminino. Os pacientes que apresentaram alteração na pele como 

primeira manifestação clínica de IFI, tiveram chance de morrer pela doença 

fúngica 12,45 vezes maior do que os pacientes que não apresentaram 

alteração na pele. 
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Tabela 7- Análise das variáveis relacionadas a mortalidade dos 11 casos de 

óbitos das IFI 

 

Variável 
Óbito 

OR 
IC (95%) 

p 
Não Sim Inferior Superior 

Sexo, n (%) 
     

0,025 
Feminino 29 (76,3) 9 (23,7) 1,00 

   Masculino 35 (94,6) 2 (5,4) 0,18 0,04 0,92 
 Faixa etária, n (%) 

     
0,247# 

0 a 6 anos 28 (93,3) 2 (6,7) 1,00 
   7 a 12 anos 20 (80) 5 (20) 3,50 0,62 19,89 

 Maior de 12 anos 16 (80) 4 (20) 3,50 0,58 21,28 
 Raça, n (%) 

     
0,318* 

Branca 41 (82) 9 (18) 1,00 

   Parda 23 (92) 2 (8) 0,40 0,08 1,99 
 Doença de Base, n (%) 

     
0,383# 

LLA 10 (100) 0 (0) 1,00 

   LMA 15 (93,8) 1 (6,2) & 
   RR 19 (70,4) 8 (29,6) & 
   TCTH alogênico 0 (0) 1 (100) & 

   TCTH autólogo 6 (100) 0 (0) & 
   Primeiras manifestações clínicas da IFI 

     NF persistente, n (%) 

     

0,615* 

Não 7 (77,8) 2 (22,2) 1,00 
   Sim 56 (86,2) 9 (13,8) 0,56 0,10 3,15 

 Instabilidade  

hemodinâmica, n (%) 
     

0,740* 
Não 43 (86) 7 (14) 1,00 

   Sim 20 (83,3) 4 (16,7) 1,23 0,32 4,68 

 Mudança do padrão  
respiratório, n(%) 

     
0,525* 

Não 36 (87,8) 5 (12,2) 1,00 

   Sim 27 (81,8) 6 (18,2) 1,60 0,44 5,80 
 Alteração pele, n (%) 

     
0,014* 

Não 59 (89,4) 7 (10,6) 1,00 

   Sim 4 (50) 4 (50) 8,43 1,72 41,42 
 Febre, n (%) 

     
>0,999* 

Não 58 (84,1) 11 (15,9) 1,00 

   Sim 5 (100) 0 (0) & 
   Fatores de risco 

      Neutropenia, n (%) 

     

>0,999* 

Não 6 (85,7) 1 (14,3) 1,00 
   Sim 58 (85,3) 10 (14,7) 1,03 0,11 9,53 

 Acesso venoso, n (%) 

     

>0,999* 

Central 49 (84,5) 9 (15,5) 1,00 
   Periférico 12 (85,7) 2 (14,3) 0,91 0,17 4,76 

 NPP, n (%) 

     

>0,999* 

Não 61 (84,7) 11 (15,3) 1,00 
   Sim 3 (100) 0 (0) & 
   Corticóide, n (%) 

     
0,133* 

Não 50 (89,3) 6 (10,7) 1,00 

   Sim 14 (73,7) 5 (26,3) 2,98 0,79 11,21 
 Mucosite, n (%) 

     
0,486* 

Não 21 (91,3) 2 (8,7) 1,00 

   Sim 43 (82,7) 9 (17,3) 2,20 0,44 11,09 
 Dias de antibiótico 

  
1,02 0,97 1,07 0,413** 

média ± DP 12,5 ± 11 15,5 ± 10,2 

    Dias de quimioterapia 
  

1,01 0,95 1,06 0,827** 
média ± DP 18,6 ± 12,2 19,5 ± 12,3 

    Dias de neutropenia 

  

0,98 0,94 1,03 0,499** 

média ± DP 21,9 ± 17 18,1 ± 12         

Teste qui-quadrado; * Teste exato de Fisher; # Teste da razão de verossimilhanças; ** Teste t-Student; & 
Não é possível estimar 

LLA: Leucemia LInfoide Aguda, LMA: Leucemia Mielóide Aguda, TCTH: Transplante de Células 
Tronco Hematopoéticas, RR: Leucemia recaída e/ou refratária, NF: neutropenia febril, NPP: 
nutrição parenteral 
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Tabela 8- Modelo ajustado de análise das variáveis relacionadas com a 

mortalidade dos 11 casos de óbitos por IFI 

 

Inferior Superior

Sexo (masculino) 0,15 0,02 0,90 0,039

Alteração pele 11,67 1,73 78,61 0,012

Corticóide 2,47 0,55 11,11 0,238

Sexo (masculino) 0,14 0,02 0,85 0,032

Alteração pele 12,45 1,92 80,70 0,008

Regressão logística múltipla

pVariável

Modelo 

inicial

Modelo 

final

Modelo OR
IC (95%)

 

 

 

Do total de 11 óbitos por IFI ocorridos no estudo, 5 tinham o diagnóstico 

de IFI possível, 1 óbito por IFI provável e 5 óbitos eram por diagnóstico de IFI 

confirmada. A tabela 9 mostra a análise estatística dos 5 óbitos de IFI possíveis 

segundo as características de cada paciente, assim como as primeiras 

manifestações clínicas apresentadas no momento da infecção e os fatores de 

risco associados. Dessa forma, as variáveis sexo e doença de base se 

mostraram estatisticamente associadas a mortalidade relacionada à IFI 

possíveis (p = 0,019 e p = 0,017 respectivamente).  
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Tabela 9- Análise das variáveis relacionadas a mortalidade dos 5 casos de 

óbitos das IFI possíveis 

 

Variável 
Óbito 

OR 
IC (95%) p 

Não Sim Inferior Superior 
 

Sexo 
     

0,019* 
Feminino 16 (76,2) 5 (23,8) 1,00 

   Masculino 23 (100) 0 (0) & 
   Faixa etária 

     
0,723# 

0 a 6 anos 11 (91,7) 1 (8,3) 1,00 
   7 a 12 anos 16 (84,2) 3 (15,8) 2,06 0,19 22,51 

 Maior de 12 anos 12 (92,3) 1 (7,7) 0,92 0,05 16,49 
 Raça 

     
0,301* 

Branca 27 (84,4) 5 (15,6) 1,00 

   Parda 12 (100) 0 (0) & 
   Doença de Base 

     
0,017# 

LLA 5 (100) 0 (0) 1,00 

   LMA 11 (100) 0 (0) & 
   RR 11 (73,3) 4 (26,7) & 
   TCTH alogênico 0 (0) 1 (100) & 

   TCTH autólogo 5 (100) 0 (0) & 
   Primeiras manifestações clínicas da IFI  

NF persistente 

     

0,316* 

Não 2 (66,7) 1 (33,3) 1,00 
   Sim 36 (90) 4 (10) 0,22 0,02 3,03 

 Instabilidade hemodinâmica 

     

>0,999* 

Não 29 (87,9) 4 (12,1) 1,00 
   Sim 9 (90) 1 (10) 0,81 0,08 8,16 

 Mudança do padrão respiratório 

     

0,650* 

Não 21 (91,3) 2 (8,7) 1,00 
   Sim 17 (85) 3 (15) 1,85 0,28 12,39 

 Alteração pele 

      Não 38 (88,4) 5 (11,6) & 
   Febre sem neutropenia 

     
>0,999* 

Não 36 (87,8) 5 (12,2) 1,00 

   Sim 2 (100) 0 (0) & 
   Fatores de risco 

Neutropenia 

     

0,394* 

Não 3 (75) 1 (25) 1,00 
   Sim 36 (90) 4 (10) 0,33 0,03 4,01 

 Blastos 

     

0,603* 

Não 29 (90,6) 3 (9,4) 1,00 
   Sim 10 (83,3) 2 (16,7) 1,93 0,28 13,30 

 Radioterapia 

     

>0,999* 

Não 37 (88,1) 5 (11,9) 1,00 
   Sim 2 (100) 0 (0) & 
   Tipo cateter 

     

>0,999* 

Central 31 (86,1) 5 (13,9) 1,00 
   Periférico 5 (100) 0 (0) & 
   NPP 

     

>0,999* 

Não 37 (88,1) 5 (11,9) 1,00 
   Sim 2 (100) 0 (0) & 
   Corticóide 

     

0,267* 

Não 32 (91,4) 3 (8,6) 1,00 
   Sim 7 (77,8) 2 (22,2) 3,05 0,43 21,79 

 Mucosite 

     

0,317* 

Não 8 (80) 2 (20) 1,00 
   Sim 31 (91,2) 3 (8,8) 0,39 0,06 2,72 

 Dias de antibiótico 

  

1,04 0,98 1,10 0,181** 

média ± DP 12,6 ± 11,9 20,4 ± 12,8 
    Dias de quimioterapia 

  
1,04 0,96 1,12 0,371** 

média ± DP 17,2 ± 11,4 23 ± 17,6 

    Dias de neutropenia 
  

1,01 0,95 1,07 0,785** 
média ± DP 21,8 ± 17,4 24,3 ± 15,2         

Teste qui-quadrado; * Teste exato de Fisher; # Teste da razão de verossimilhanças; ** Teste t-Student; & Não é 

possível estimar 
LLA: Leucemia LInfoide Aguda, LMA: Leucemia Mielóide Aguda, TCTH: Transplante de Células Tronco 
Hematopoéticas, RR: Leucemia recaída e/ou refratária, NF: neutropenia febril, NPP: nutrição parenteral 

 



                                       Resultados      55 

  

 

 

 

A Tabela 10 descreve a mortalidade relacionada aos 6 óbitos das IFI 

provável/confirmada segundo características de cada paciente, assim como as 

primeiras manifestações clínicas apresentadas no momento da infecção e os 

fatores de risco associados. O dado alteração de pele como a primeira 

manifestação clínica apresentada no momento da infecção, também 

apresentou valor estatístico (p = 0,026). O fator de risco mucosite apresentou 

valor estatístico associado à mortalidade relacionada as IFI 

prováveis/confirmadas (p = 0,028).  

 

Tabela 10- Análise das variáveis relacionadas a mortalidade dos casos de 6 

óbitos das IFI provável/confirmada 

 

Variável 
Óbito  

OR 
IC (95%) p 

Não Sim Inferior Superior 
 

Sexo 
     

0,664* 
Feminino 13 (76,5) 4 (23,5) 1,00 

   Masculino 12 (85,7) 2 (14,3) 0,54 0,08 3,51 
 Faixa etária 

     
0,063# 

0 a 6 anos 17 (94,4) 1 (5,6) 1,00 
   7 a 12 anos 4 (66,7) 2 (33,3) 8,50 0,61 118,64 

 Maior de 12 anos 4 (57,1) 3 (42,9) 12,75 1,03 157,14 
 Doença de Base 

     
0,386# 

LLA 5 (100) 0 (0) 1,00 
   LMA 4 (80) 1 (20) & 
   Tumores sólidos 7 (87,5) 1 (12,5) & 
   TCTH autólogo 1 (100) 0 (0) & 
   RR 8 (66,7) 4 (33,3) & 
   Primeira manifestação clínica da IFI 

Alteração de pele 
     

0,026* 
Não 21 (91,3) 2 (8,7) 1,00 

   Sim 4 (50) 4 (50) 10,50 1,41 78,06 
 Fatores de Risco 

      Mucosite 
     

0,028* 
Não 13 (100) 0 (0) 1,00 

   Sim 12 (66,7) 6 (33,3) & 
   

   
        

Teste qui-quadrado; * Teste exato de Fisher; # Teste da razão de verossimilhanças; ** Teste t-Student; & Não é 

possível estimar 
LLA: Leucemia LInfoide Aguda, LMA: Leucemia Mielóide Aguda, TCTH: Transplante de Células Tronco 
Hematopoéticas, RR: Leucemia recaída e/ou refratária, NF: neutropenia febril, NPP: nutrição parenteral 

 

 

A Tabela 11 descreve a mortalidade dos pacientes com IFI confirmada 

segundo agente isolado. Dos 5 óbitos por IFI confirmadas, 4 apresentaram 
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culturas positivas para Fusarium sp., este dado apresentou um resultado 

estatístico significante relacionado à mortalidade (p=0,012). Dos 27 casos de 

IFI confirmadas, em 5 casos foram isolados Aspergillus sp. e não houve 

correlação com a mortalidade. As Candida spp. apresentaram mortalidade de 

6,7%. E o Fusarium sp. apresentou uma mortalidade de 66,7%. 

 

Tabela 11- Descrição da mortalidade dos pacientes com IFI confirmadas 

segundo agente isolado 

 

Cultura 
Óbito relacionado 

Total p 
Não Sim 

Aspergillus 5 (100) 0 (0) 5 

 
0,012 

Candida 14 (93,3) 1 (6,7) 15 

Fusarium 2 (33,3) 4 (66,7) 6 

Trichosporon asahii 1 (100) 0 (0) 1 

Total 22 (81,5) 5 (18,5) 27   
Teste da razão de verossimilhanças 
       

 



 

 

7. DISCUSSÃO 
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 A justificativa para a escolha da metodologia para a busca de episódios 

de IFI através do uso de antifúngicos, como detalhado no item materiais e 

métodos, foi necessária para identificar tanto os episódios de IFI 

prováveis/confirmados como os episódios de IFI possíveis, uma vez que este 

só se mostra descrito em prontuários. A busca de casos pelo banco de dados 

do laboratório de microbiologia não permitiria a descrição de casos possíveis, 

limitando nosso estudo apenas aos casos prováveis e confirmados.  

Estamos cientes das dificuldades e falhas que é a revisão de 

prontuários, porém estamos seguros com a proporcionalidade dos resultados 

dessa amostra. Com a metodologia escolhida, certamente houve perdas de 

casos, mas ela nos permite vislumbrar um cenário que se aproxima mais da 

realidade do ponto de vista clínico além de permitir uma discussão mais 

pertinente sobre as dificuldades diagnósticas das IFI. O cenário apresentado 

possibilita muita discussão e algumas conclusões sobre o tema e 

principalmente permitirá um melhor conhecimento da população assistida pelo 

Hospital ITACI. 

No período de janeiro de 2009 a outubro de 2014, 75 episódios de IFI – 

44 possíveis (58,6%), 4 prováveis (5,3%) e 27 confirmadas (36%) - foram 

analisadas. Mor et al.4, publicou em 2011, um estudo com pacientes pediátricos 

onco-hematológicos que descrevem as IFI no período de 1998–2006 em um 

hospital terciário em Israel. Também foram encontrados 75 episódios de 

Infecções Fúngicas Invasivas - sendo 41 possíveis (54,7%), 18 prováveis 

(24%) e 16 confirmados (21,3%). Ozsevik et al.54 em 2015, publicaram um 

estudo também em crianças com doenças onco-hematológicas por um período 

de 2 anos em que descreveram 67 episódios de IFI sendo 37 possíveis 
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(55,2%), 20 prováveis (29,8%) e 10 confirmadas (14,9%). Dessa forma, ao 

compararmos a nossa distribuição de diagnósticos de IFI com os estudos 

citados, verificamos que apesar de resultados divergentes entre os 

diagnósticos prováveis e confirmados, os diagnósticos de IFI possíveis se 

apresentaram acima de 50% nos três estudos. Esses resultados enfatizam a 

dificuldade do diagnóstico de IFI na população pediátrica onco-hematológica e 

ressalta a importância de trabalharmos com possíveis infecções fúngicas 

mesmo que inespecíficas. Poucos estudos descrevem distribuição das 3 

possibilidades diagnósticas de IFI o que valoriza ainda mais os nossos 

resultados. 

A taxa de incidência de infecção fúngica invasiva nas leucemias foi de 

21% para as LMA (incluindo as refratárias/recaídas) e 4,2% para as LLA 

(incluindo as refratárias/recaídas). Mor et al.4 em 2011, mostram que taxa de 

incidência para LMA foi 39,4% e LLA de 11,2%. Kaya et al.6, em seu estudo em 

2009 mostram que sua incidência de IFI foi duas vezes mais comum na LMA 

(20,7%) do que na LLA (10,2%). As diferenças nos critérios de inclusão e 

exclusão, nas definições e diferentes recursos diagnósticos e principalmente a 

população estudada justificam as divergentes taxas de incidência encontradas 

em cada serviço. Apesar dos fatores que possam interferir sobre as taxas de 

incidência, nota-se que em nosso estudo as LMA também apresentaram uma 

taxa de incidência superior a LLA, como visto na literatura. 

Sobre a doença de base, 70,6% das IFI ocorreram nas leucemias (LLA 

13,3%, LLA recaída e/ou refratária 20%, LMA 21,3% e LMA recaída e/ou 

refratária 16%), 20% em tumores sólidos e 9,3% no TCTH, sendo 8% 

transplante autólogo e apenas 1,3% alogênico. Esses resultados são 
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semelhantes aos de Mor et al.4, 2011, que em seu estudo retrospectivo com 75 

pacientes com IFI, descrevem que as leucemias foram 66,7% responsáveis 

pelas IFI, sendo que as LMA foram a doença de base mais frequente com 

34,7%, seguidas das LLA com 32%. Como já mencionado, a ECIL 4 estratifica 

as leucemias e o TCTH alogênico como os principais grupos de risco para IFI. 

Em nosso estudo, as leucemias recaídas e/ou refratárias, as LMA e LLA 

formaram os principais grupos de risco para IFI, porém apenas 1 caso de 

TCTH alogênico apresentou IFI.  

Os resultados referentes aos sinais e sintomas apresentaram dados 

compatíveis com a literatura consultada, sendo que 93,3% das IFI 

apresentaram febre durante o diagnóstico e 86,6% eram neutropênicos por 

mais de cinco dias até o diagnóstico, com uma média ± DP de dias de 

neutropenia 22 dias ± 17 para IFI possível e 20,4 dias ± 15,5 para IFI 

provável/confirmada. Castagnola et al.32, 2006; evidenciaram que a presença 

de neutropenia associada a esquemas quimioterápicos agressivos e TCTH 

foram os principais fatores de risco para o desenvolvimento de IFI em 

pacientes pediátricos onco-hematológicos. Em seu estudo retrospectivo de 96 

casos de crianças com câncer e diagnóstico de IFI - sendo 42 confirmadas, 17 

prováveis e 37 possíveis, a presença de neutropenia ocorreu em 77% desses 

pacientes, com duração de 13 dias (mediana). A maioria dessas crianças 

estava em uso de esquema agressivo de quimioterapia (73%). Em nosso 

estudo, a neutropenia ocorreu em 86,6% com uma mediana de 14 dias, e 

64,3% das IFI estavam recebendo tratamento quimioterápico de intensidade 

nível quatro, o mais intenso segundo o protocolo de tratamento “The Intensity 

of Treatment Rating Scale 2.0 (ITR-2)”49,50.  



                                       Discussão      61 

  

 

A falta de sintomas específicos para IFI em pacientes neutropênicos 

febris é muito relevante na onco pediatria. A ECIL 47 descreveu em 2012, que 

pacientes oncológicos pediátricos classificados como alto risco que estão em 

neutropenia febril por mais de 96 horas e/ou apresentem sinais clínicos focais, 

estudos de imagens como tomografia computadorizada devem ser 

considerados e classifica essa conduta como nível de evidência BII. Também 

descreve como nível de evidência BII que sinais inespecíficos nas imagens 

pulmonares como apenas infiltrados podem ser classificados como infecção 

fúngica. O Guideline de neutropenia febril em pacientes onco-hematológicos 

pediátricos 2017 da American Society of Clinical Oncology mantém a 

recomendação para a realização de exames radiológicos em pacientes de alto 

risco sem sintomas específicos que estão em neutropenia febril por mais de 96 

horas48. Porém, desencorajam o uso de tomografias de forma rotineira em 

pacientes assintomáticos no início da neutropenia febril e reforça a 

necessidade de uma avaliação criteriosa para as indicações de imagens 

seriadas nesse grupo de pacientes55-57.  

Em nosso estudo, os dados comprovam as recomendações dos 

Guidelines citados, sendo que 76% das nossas IFI apresentaram alteração 

radiológica do pulmão e apenas 48% dos pacientes apresentaram sintomas 

respiratórios. Enfatizamos que os sinais radiológicos inespecíficos nesse grupo 

de pacientes elevam o número de diagnósticos possíveis para infecção fúngica 

como demonstrado em 58,6 % das IFI. Apesar da baixa especificidade do 

diagnóstico radiológico na população pediátrica, a realização de tomografia de 

tórax em pacientes neutropenicos febris por mais de 96 horas sem sintomas 
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focais puderam contribuir para um diagnóstico precoce de IFI em nossa 

população estudada. 

Os pacientes com instabilidade hemodinâmica mostraram maior chance 

de apresentar diagnósticos provável/confirmado das IFI (p= 0,047), assim 

sendo a instabilidade hemodinâmica apresentou 2,85 vezes maior chance para 

diagnósticos confirmados de IFI. Dentre os 11 casos de IFI confirmadas que 

apresentaram instabilidade hemodinâmica, 8 foram por Candida spp. com 

hemocultura positiva, 2 casos por Fusarium sp., sendo um positivo em 

hemocultura e biópsia de pele e o outro positivo somente em biopsia de pele. 

Apenas 1 caso foi por Aspergillus sp. sendo positivo em biopsia de pulmão. 

Esses achados são corroborados pelo comportamento da Candida spp. e 

Fusarium sp. que muitas vezes se manifestam com fungemia e consequente 

instabilidade hemodinâmica58,59. 

O dado lesão de pele foi estatisticamente associado a diagnósticos 

confirmados das IFI (p = 0,001), em nossos protocolos a biopsia de pele com 

cultura é realizada sempre que possível nos pacientes oncológicos de alto risco 

que apresentam lesões de pele com características de IFI. Portanto, dos 8 

casos de alterações de pele como primeira manifestação clinica das IFI, todos 

realizaram biopsia de pele com resultados positivos - sendo 5 Fusarium sp., 2 

Candida spp. e 1 Trichosporon asahii. Os dados mostram a importância de 

procedimentos considerados muitas vezes invasivos para a da investigação 

diagnóstica através de coleta culturas, como em biópsias, nesse grupo de 

pacientes. Além disso, mostra que a lesão de pele é uma importante 

manifestação clínica para suspeita de IFI em pacientes classificados como alto 
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risco e a hipótese diagnóstica de infecção fúngica sempre deve ser aventada 

na sua presença.  

Como discutido, o diagnóstico de IFI em pacientes pediátricos é um dos 

grandes desafios na onco-pediatria. O diagnóstico precoce e o tratamento 

dirigido são fatores decisivos no desfecho dos casos e redução de mortalidade. 

Em nosso estudo, a tomografia de tórax e a biópsia de pele se mostraram com 

grande impacto nos diagnósticos de IFI possíveis e confirmados, 

respectivamente.  

No nosso estudo houve uma relação estatística entre a presença de 

mucosite e mortalidade relacionada à infecção fúngica nos casos 

prováveis/confirmados (p= 0,028). Entretanto, acreditamos que possa haver um 

viés de coleta nesse dado já que ele foi muito pouco relatado nos prontuários, 

apesar do alto grau de imunossupressão e da neutropenia grave que os 

pacientes apresentavam.  

Dos 27 casos confirmados de IFI, 55,5% dos agentes isolados foram  

por Candida spp.. Sobre distribuição entre os isolados de Candida spp., houve 

um predomínio importante de 86,7% Candida não albicans em relação a C. 

albicans 13,3%. Dentre as espécies de Candida não albicans isoladas, quase 

metade (46%) foi a C. parapsilosis. Matta et al.60, em 2017, em uma revisão de 

40 artigos, analisaram a prevalência das espécies de Candida  na America 

Latina e observaram que a C. albicans continua a mais prevalente, porém com 

crescente aparecimento de C. parapsilosis e C. tropicallis. Os estudos de IFI 

em crianças mostram a Candida sp. como o principal agente isolado, e também 

discutem que as infecções por Candida não albicans estão cada vez mais 

frequentes4-7,58. Dentre o grupo de classificado como Candida não albicans, a 
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C. parapsilosis é o agente mais comumente isolado em hemoculturas58,61. Essa 

tendência crescente de C. parapsilosis tem sido atribuída a vários fatores, 

incluindo a capacidade de crescimento do organismo, sua afinidade por 

dispositivos intravasculares e materiais protéticos, colonização gastrointestinal 

e transmissão através das mãos colonizadas pelos profissionais de 

saúde58,61,62. A adesão e formação de biofilme são características muito 

importantes de C. parapsilosis, pois os dispositivos internos parecem ser a via 

predominante de infecção62.  

Além disso, essa mudança no perfil epidemiológico de Candida spp. tem 

sido relacionada com os protocolos atuais que envolvem o uso crescente de 

agentes antifúngicos como profilaxia para infecções fúngicas em pacientes de 

alto risco61,62. O hospital ITACI preconizava inicialmente o uso de azólicos 

(fluconazol e itraconazol) e desde julho/2012 o uso de micafungina como 

profilaxia primária em pacientes classificados como alto risco, se tornou 

protocolo da instituição.  

Recentemente, tem se notado um aumento da incidência de infecções 

por C. parapsilosis em pacientes em uso de micafungina profilática78. Alguns 

estudos discutem que as equinocandinas exibem uma distribuição de MIC 

bimodal para Candida spp., em que o MIC para C. parapsilosis é 

significativamente maior do que para C. albicans e outras espécies64,65. Funaki 

et al.66, em 2018, identificaram oito pacientes pediátricos que estavam em uso 

de micafungina (≥ 3 doses) e apresentaram candidemia invasiva, sendo 7 

destes por C. parapsilosis. A concentração inibitória mínima da micafungina foi 

≤ 1 μg/ml (suscetível) em todos os oito isolados, concluindo então, que 

pacientes imunocomprometidos em uso de profilaxia podem desenvolver a 
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candidemia invasiva mesmo por cepas sensíveis à micafungina. Em nosso 

estudo, também identificamos esses “escapes”. Três pacientes que estavam 

em uso micafungina (na dose 2 mg/kg/dia) como profilaxia primária 

apresentaram candidemia invasiva por C. parapsilosis. Entretanto, como não 

temos dados da sensibilidade para as espécies de Candida  e nem da 

dosagem de nível sérico de micafungina dos pacientes, não foi possível 

determinar a causa do achado.  

A prevalência das espécies de Aspergillus em nosso estudo foi de 

17,8%, sendo apenas 5 casos classificados como confirmados (exérese de 

local estéril) e 3 casos como provável (2 isolados em secreção traqueal e 1 

LBA). A precisão diagnóstica para Aspergillus sp. é baixa quando comparada 

com outros agentes das IFI que se comportam com fungemia e geralmente são 

confirmados através do isolamento do patógeno em culturas de sangue e/ou 

outros locais normalmente estéreis. Nas infecções por Aspergillus sp., o 

isolamento do patógeno ocorre com menos frequência e os diagnósticos de 

confirmado ou provável ocorrem em apenas 30 a 50% dos casos67. Além disso, 

em nosso estudo, a galactomanana foi introduzida somente em agosto de 

2013, e os processos para validação do método na Instituição além da baixa 

sensibilidade em crianças, o que poderia auxiliar no diagnóstico, fizeram com 

que trabalhássemos com poucos casos prováveis (5%) e consequentemente 

muitos possíveis (58,6%).  

Diante da dificuldade de diagnosticar as pneumonias invasivas por 

Aspergillus sp. e pelos resultados obtidos no LBA não confirmarem o 

diagnóstico de AI, melhores técnicas para a acurácia dos métodos diagnósticos 

estão sendo cada vez mais discutidos em literatura68. Em um estudo recente 
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em crianças com doenças oncológicas, Hodgman et al.69, 2019, encorajam o 

uso de biopsia pulmonar através de videotoracoscopia (VATS-biópsia) para o 

diagnóstico precoce de pneumonia fúngica e defendem melhores resultados 

quando comparados com LBA, além de menor risco de complicações. 

Concluem, que as biópsias realizadas por videotoracoscopia podem levar ao 

aumento da precisão do diagnóstica e reduzir a terapia antifúngica inadequada.  

A alta prevalência de infecção por Fusarium sp. (22% das IFI 

confirmadas) é justificado pelo surto do agente ocorrido em 2009. Este surto 

ocorreu no Hospital ITACI com duração de 2 anos (fev/2009 a jun/2011), com 

10 casos confirmados. A taxa de mortalidade foi 70%. Todos os pacientes 

estavam neutropenicos no momento da infecção. A febre e as lesões de pele 

foram as principais manifestações clinicas apresentadas. Na investigação do 

surto, a água foi definida como a principal fonte de infecção e o surto só foi 

controlado após a utilização de filtros de 0,2 μm em todas as torneiras e 

chuveiros, não sendo identificados novos casos de fusariose até dez/2014, 

data final da coleta de dados do nosso estudo53. Em comparação, Carlesse et 

al70, em 2017, descreveram um surto por Fusarium oxysporum que também 

ocorreu em um centro de referência de tratamento de câncer infantil em São 

Paulo. Por um período de 5 meses, 7 pacientes foram diagnosticados com 

infecção de corrente sanguínea relacionada ao cateter. Nenhum dos pacientes 

apresentava neutropenia no momento do diagnóstico e todos se tornaram 

febris em até dois dias após a manipulação do cateter em uma sala 

especialmente projetada para uso de medicação endovenosa. A fonte 

ambiental não foi descoberta, mas um rigoroso controle de infecção e medidas 

de cuidados com o cateter encerraram o surto. Como discutido anteriormente, 
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o Fusarium sp. é um fungo emergente e sua prevalência em centros 

oncológicos pode estar relacionada a surtos. 

Em nosso estudo, foram diagnosticados 7 episódios de IFI 

provável/confirmadas por Fusarium sp., sendo apenas um caso provável 

(urocultura positiva para o patógeno). Os 6 casos confirmados por Fusarium sp. 

apresentaram lesão de pele como manifestação clínica e todos esses 

pacientes realizaram biopsias de pele que resultaram no isolamento do agente. 

Três dos seis pacientes apresentaram também hemocultura positiva em 

sangue periférico e/ou cateter. A mortalidade pelos episódios de IFI 

confirmadas por Fusarium sp. foi de 66,7%, a mediana de dias de neutropenia 

foi de 14 dias e todos os pacientes estavam com a intensidade 4 de 

quimioterapia, sendo que 4 dos 6 pacientes tinham RR como doença de base. 

Tortorano et al.59, publicaram em 2014 as Diretrizes conjuntas da ESCMID 

(Strength of the European Fungal Infection Study Group of the European 

Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) e da ECMM 

(European Confederation of Medical Mycology) sobre o diagnóstico e 

tratamento das hialo-hifomicoses. As Diretrizes mostram que a infecção 

invasiva por Fusarium sp. frequentemente envolve lesões cutâneas e 

pulmonares e geralmente podem ser isoladas a partir de hemoculturas em até 

40 e 60%. As lesões de pele causadas por Fusarium sp. aparecem em 60 a 

80% dos pacientes. As lesões se manifestam como mácula ou pápula 

eritematosa, geralmente são endurecidas e dolorosas com uma área central de 

necrose. A mortalidade atribuível a infecções por Fusarium sp. em pacientes 

imunocomprometidos varia de 50% a 70%. A persistência de imunossupressão 

grave e particularmente a neutropenia é o fator mais importante associado ao 
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mau prognóstico de pacientes com fusariose invasiva.  

Sobre a resposta ao tratamento, dos 5 casos confirmados por 

Aspergillus sp., quatro casos receberam voriconazol associado a anfotericina 

(por no mínimo 21 dias), e 1 caso recebeu somente o voriconazol por 32 dias. 

Todos os casos foram submetidos a procedimento cirúrgico como terapia 

adjuvante (4 por exérese de lobo pulmonar e 1 por drenagem de seios da face 

e sistema nervoso central). O procedimento cirúrgico é recomendado para 

casos em que a terapia endovenosa não se mostra resolutiva. A mediana do 

tempo de resposta ao tratamento dos casos confirmados de Aspergillus sp. foi 

de 37 dias.  

Dos 3 casos prováveis para Aspergillus sp., 2 receberam terapia 

combinada com anfotericina e voriconazol e a média de resposta ao tratamento 

foi de 34 dias, um dos pacientes morreu. Os autores Groll et al.7 e Tissot et al.71 

nas ECIL 4 e 6 respectivamente, defendem que devido a ausência de estudos 

bem delineados para terapia de primeira linha, a terapia combinada é 

considerada com nível de evidência CIII para o tratamento das aspergiloses 

invasivas. Também, em um artigo de revisão, Martín-Peña et al.72, mostraram 

um desequilíbrio entre a falta de evidências publicadas sobre os benefícios da 

terapia combinada e seu uso extensivo e crescente na prática clínica atual, 

apesar do alto custo associado.  

No Hospital ITACI, no período do estudo, a coleta de nível sérico de 

voriconazol não era padronizado e talvez a incerteza acerca da concentração 

de voriconazol justifique a prescrição deste azólico com a anfotericina. A ampla 

variabilidade da farmacocinética do voriconazol gera insegurança em relação à 

exposição adequada do medicamento, pois o monitoramento do nível sérico de 
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voriconazol, apesar de recomendado e efetivo em alguns casos, pode 

apresentar vulnerabilidade de resultados farmocineticos de cada indivíduo, 

principalmente em uma população miscigenada como a brasileira73. 

Dos 15 casos confirmados de Candida spp., 14 sobreviveram. A 

mediana de dias da resposta ao tratamento foi 14 dias, sendo que 11 casos 

receberam anfotericina, 1 caso recebeu fluconazol, 1 caso micafungina e 1 

caso recebeu inicialmente anfotericina e terminou o tratamento com fluconazol. 

Destes 14 pacientes que sobreviveram, todos com diagnóstico de infecção 

corrente sanguínea relacionada ao cateter retiraram o dispositivo conforme a 

recomendação do protocolo do hospital. Tissot et al.71 na ECIL 6 em 2016, 

defendem a retirada do cateter diante de candidemia invasiva como nível de 

evidencia AII no tratamento de pacientes imunodeprimidos74-78. Por outro lado, 

Pappas et al.79, no Guideline 2016 pelo IDSA (Infectious Diseases Society of 

America) defendem que o trato gastrointestinal é a principal fonte de 

candidemia em pacientes neutropênicos e sugerem que a decisão sobre a 

remoção de CVC deve ser baseada na condição de cada paciente. Dessa 

forma, em relação a mortalidade por Candida spp. houve apenas 1 óbito sendo 

pela espécie Candida krusei (positiva em sangue e cateter) em um paciente 

com neuroblastoma estadio IV, como doença de base, e foi o único caso em 

que não há relato em prontuário sobre a remoção de cateter nas primeiras 48 e 

72 hs da cultura positiva para levedura como estratégia terapêutica. Além 

disso, esse paciente recebeu fluconazol como terapêutica inicial até o resultado 

(48 a 72 hs) da C. Krusei, ao qual esta espécie é resistente. Estudos discutem 

que a terapêutica inicial inadequada e a demora da remoção do cateter são 

fatores importantes para a mortalidade em candidemias76-78. 
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 A mortalidade das IFI prováveis/confirmadas por Aspergillus sp. foi de 

12,5%, sendo apenas um caso dos três episódios de IFI prováveis. Não houve 

nenhum óbito relacionado à infecção dentre os 5 casos de IFI confirmados. 

Ozsevik et al.54, em 2015 com um estudo em crianças com doenças onco-

hematológicas, mostraram uma mortalidade de IFI prováveis por Aspergillus sp. 

de 30% (6/20), sendo que 88% (16/20) dos diagnósticos foram feitos através da 

galactomanana. A indisponibilidade do teste da galactomanana em nosso 

serviço compromete a comparação dos nossos dados com outros estudos de 

mortalidade em pacientes com IFI prováveis. A única morte por Aspergillus sp. 

foi por uma IFI provável pelo agente através de cultura em lavado 

bronquioalveolar.  

Dentre os diagnósticos de IFI possíveis, a mortalidade relacionada foi de 

11,3% (5/44 casos). O nosso estudo encontrou uma relação com significância 

estatística (p=0,017) entre esses óbitos e a doença de base, sendo que 4 

casos apresentavam leucemia recaída e/ou refratária e 1 havia sido submetido 

a TCTH alogênico. Esse dado pode nos mostrar mais uma vez que nas IFI 

possíveis, como o diagnóstico é baseado em fatores dos hospedeiros e  

quaisquer alterações do padrão radiológico, existe a possibilidade de um viés 

na análise da mortalidade, visto que pode ocorrer confusão entre a doença 

terminal do paciente e a possível presença de IFI. 

Os pacientes que tiveram lesões de pele apresentaram maior chance de 

mortalidade relacionada às IFI (p = 0,014). Esta correlação está relacionada ao 

surto de fusariose ocorrido em 2009 que se comportou com 70% de 

mortalidade dos casos confirmados, sendo que a alteração de pele foi a 

principal manifestação clínica apresentada nesses pacientes53. Em nosso 
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estudo os 4 óbitos por Fusarium sp. se manifestaram clinicamente com 

alteração de pele. Entretanto, apesar de parecer uma correlação óbvia, a 

presença de lesões de pele como sinal clínico deve ser valorizado podendo 

estar relacionado a infecções fungicas com maior mortalidade. Como já 

discutido, a suspeita diagnóstica de IFI deve ser aventada quando há lesões de 

pele em pacientes de alto risco, já que pode contribuir para o diagnóstico 

precoce de uma etiologia potencialmente grave e com alta mortalidade como a 

fusariose. 

O nosso estudo apresentou 14,6% de mortalidade geral dos 75 casos 

analisados. Rosen et al.80, em seu estudo retrospectivo de 11 anos sobre IFI 

em crianças oncológicas, mostra uma mortalidade de 17,5%, a que mais se 

assemelhou a nossa taxa de mortalidade. Mor et al.4, separa a mortalidade por 

grupos leveduras e filamentosos, sendo que a mortalidade por infecção por 

Candida sp. foi de 20% (3/15), e para a infecção por fungos filamentosos 

21,7% (13/60). Se classificarmos da mesma maneira, a nossa mortalidade 

associada a infecção por leveduras foi de 6,2% (1/16) e a por fungos 

filamentosos (4 óbitos por Fusarium sp. e 1 por Aspergillus sp.) foi de 31,2% 

(5/16). Temos que considerar, que mesmo contando com o surto de Fusarium 

sp. em 2009, responsável isoladamente por uma taxa de mortalidade de 

66,7%, a nossa taxa de mortalidade geral foi menor que relatada em muitos 

estudos; como Kobayashi et al.8. (48%), Castagnola et al.9, (20%) e Mor et al.4. 

(21,7%) e sendo maior quando comparado com Kaya et al.6 (4,7%). Como já 

discutido, essa grande variação que ocorre nos estudos entre as taxas de 

mortalidade e taxas de incidência depende das características da população 

estudada. O Hospital ITACI iniciou o Transplante de Células Tronco 
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Hematopoiéticas em meados de 2011, o que talvez justifica a baixa mortalidade 

já que o TCTH é um dos principais grupos de risco para IFI e 

consequentemente incide na mortalidade. 

O diagnóstico e tratamento das IFI em crianças constituem um desafio 

para a equipe médica diante das dificuldades discutidas neste trabalho - quadro 

clínico inespecífico, dificuldade diagnóstica e disponibilidade e manejo de 

tratamentos para esta população. Apesar de algumas limitações relacionadas à 

dificuldade de coleta de dados retrospectivos em prontuários e ao fato de ter 

sido realizado em um único centro, o nosso estudo mostra um amplo panorama 

clínico das IFI em um centro de tratamento de câncer infantil, além de um 

cenário epidemiológico compatível com mudanças relatadas em literatura, 

como o perfil crescente de Candida não albicans e o aumento da incidência de 

fungos emergentes, mesmo que estes podem estar vinculado a surtos. 

Dessa forma, dentre os principais resultados que expressam um 

panorama clinico da IFI, destacamos que dados como a febre ocorrida em 

93,3% dos pacientes e a presença de neutropenia 86,6% realmente são 

importantes na condução diagnóstica de IFI nos pacientes oncológicos de alto 

risco. Outro fator importante é a avaliação de imagens radiológicas através de 

tomografia computadorizada deste grupo de pacientes, quando apresentam 

febre por mais de 96 horas, mesmo sem sintomas respiratórios.  

As leucemias foram as principais doenças de base envolvidas com o 

diagnóstico de IFI e as doenças oncológicas com recaídas e/ou refratárias 

foram relacionadas à maior mortalidade.  

Finalmente, vale destaque o diagnóstico de IFI através de biopsia de 

pele, que em nosso estudo se mostrou extremamente importante e foi 
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estatisticamente relacionado com o diagnóstico precoce de IFI, principalmente 

na doença de alta mortalidade como a fusariose. Ainda, apresentamos uma 

baixa mortalidade geral (14,6%) relacionada à IFI mesmo envolvendo um surto 

de Fusarium sp. que durou um pouco mais de 2 anos. Vale refletir que esses 

resultados possam ser importantes no manejo de crianças e adolescentes com 

câncer para outros centros de tratamento.   

Esperamos com este, poder contribuir no entendimento e discussão da 

importância das IFI em pacientes pediátricos onco-hematológicos e o 

aprimoramento do diagnóstico nesse grupo de pacientes. E por fim, concluir 

que apesar de encontrados resultados clínicos e epidemiológicos importantes 

na condução da doença fúngica na criança com câncer, o Hospital ITACI 

convive com os mesmos desafios dos diagnósticos de IFI de outros centros e 

que a proporção de diagnóstico maior que 50% para IFI possíveis é também a 

realidade da nossa instituição.  

 



 

 

8. CONCLUSÕES 
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 Foram descritos 75 episódios de IFI em pacientes pediátricos com 

doença onco-hematologica sendo 44 possíveis, 4 prováveis e 27 confirmados. 

 

1) Os principais fatores de risco associados ao diagnóstico de IFI foram a 

presença de neutropenia por mais de 5 dias e a intensidade de 

quimioterapia em níveis 3 e 4. Os sinais e sintomas mais comuns 

encontrados nos episódios de IFI foram a febre e as manifestações 

respiratórias. As leucemias (70,6%) foram a doença de base mais 

comum relacionada à IFI. A faixa etária dos pacientes (menores de 6 

anos) foi relacionada ao diagnóstico provável/confirmado das IFI. O sexo 

dos pacientes não apresentou correlação com o diagnóstico de infecção 

fúngica invasiva; 

2) Os episódios confirmados de IFI apresentaram um perfil epidemiológico 

com predomínio de espécies de Candida (55,5%), sendo a maior 

prevalência do grupo de Candida não albicans (86,6%) em comparação 

as C. albicans. O grupo dos fungos filamentosos apresentaram menor 

incidência (40,7%) e com predomínio de Fusarium sp., que foi 

consequência de um surto ocorrido em 2009; 

3) A resposta terapêutica ocorreu em 85,3% dos pacientes portadores de 

IFI e a mortalidade foi representada por 14,7%. 

  

 



 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Considerações Finais    77 

  

 

 O nosso estudo contribuiu para o conhecimento dos casos de IFI dos 

pacientes internados no Hospital ITACI. O número de 75 casos de IFI em 

quase 6 anos de coleta de dados foi compatível com estudos de grandes 

hospitais de vários países. As variáveis encontradas em nosso estudo 

mostraram que o hospital ITACI mantém o mesmo perfil epidemiológico das 

espécies de fungos isoladas assim como o mesmo grupo de pacientes 

classificados como alto risco para IFI quando comparado com outros estudos 

epidemiológicos de incidência.  

As IFI continuam entre as principais causas de morbimortalidade em 

crianças com câncer. Com os avanços do tratamento do câncer infantil e 

consequente depressão do estado imunológico, as infecções fúngicas sempre 

estarão presentes nesse grupo de pacientes. Mais estudos são necessários 

para descobertas, padronizações de protocolos e desenvolvimento de 

melhores estratégias para prevenção, diagnóstico precoce e tratamento das IFI 

na população da onco-pediatria. 

 



 

 

10. ANEXOS 
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 Anexo 1- Critérios para a doença fúngica invasiva confirmada com exceção de micoses endêmicas 
 

 

a   Candida, Trichosporon e espécie de Geotrichum e Blastoschizomyces capitatus também podem formar pseudo ou hifas verdadeiras.  
b  A identificação de espécies de Aspergillus em hemoculturas invariavelmente representa contaminação.  
FONTE: modificado de Pauw et al. (2008) 

 

 

Análise e espécime Bolores 

 
Leveduras  
  

Análise microscópica:  
Material estéril 

Histopatológico, citopatológico, ou microscópia direta de 
um espécime obtido por aspiração com agulha ou biópsia 
na qual hifas ou formas leveduriformes melanizadas  são 
vistas acompanhados por evidência de dano tecidual 
associado. 

Histopatológico, citopatológico, ou microscópia direta de um 
espécime obtido por aspiração com agulha ou biópsia de um 
local normalmente estéril (que não sejam membranas ou 
mucosas), mostrando células na fase de levedura, por 
exemplo, as espécies Cryptococcus obsevadas como 
leveduras  encapsuladas em brotamento; ou espécies de 
Candida mostrando pseudo-hifas ou hifas verdadeirasb. 

Cultura 
Material estéril 

Crescimento de bolor ou "levedura negra" pela cultura de 
um espécime (excluindo lavado broncoalveolar, secreção 
sinusal , e urina) obtido por um procedimento estéril, a 
partir de um local normalmente estéril, de um paciente 
com doença clínica ou radiologicamente anormal 
consistente com um processo infeccioso.  

Crescimento de levedura através cultura de amostra obtida 
em procedimento estéril (incluindo dreno recém-colocado 
em menos de  
24 h), a partir de um local normalmente estéril, estando o 
paciente com alguma anormalidade clínica ou radiológica, 
compatível com um processo de doença infecciosa. 

Sangue  Hemocultura com crescimento de bolorb (por exemplo, 
espécies Fusarium) em situação clínica compatível com 
doença infecciosa. 

Hemocultura com crescimento de levedura por exemplo, 
espécies de Cryptococcus, Candida ou fungos leveduriformes  
(por exemplo, espécies de Trichosporon ) 

Análise sorológica: 
Líquor 

não aplicável A presença de antígeno de Criptococcus spp. no líquor indica 
criptococose disseminada 
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Anexo  2- Critérios para a doença fúngica invasiva provável exceção de 
micoses endêmicas 
 

Fatores do hospedeiroa: 
 A história recente da neutropenia (< 0,5 x 109 neutrófilos/L [<500 neutrófilos/mm3] por >10 dias)  

temporalmente relacionado com o início da doença fúngica 
 Recebimento de um transplante alogênico 
 O uso prolongado de corticosteróides (excluindo entre pacientes com aspergilose broncopulmonar 

alérgica) sendo dose mínima equivalente a 0,3 mg/kg/dia de prednisona por mais de 3 semanas 
 O tratamento com outros agentes imunossupressores de células T reconhecidos, tais como a ciclosporina, os 

bloqueadores de TNF-a, anticorpos monoclonal específico (tais como alemtuzumab), ou análogos de 
nucleósidos, durante os últimos 90 dias. 

 Imunodeficiência grave hereditárias (como a doença granulomatosa crônica ou imunodeficiência 
combinada grave) 

 
   Critério Clínicob: 
 Doença fúngica do trato respiratório inferiorc 
         A presença de um dos três sinais seguintes na TC: 

 Imagens densas, bem circunscritas, com ou sem sinal do Halo 
 Sinal do ar de crescente 
 Cavidade 

 
 Traqueobronquite 
         Ulceração traqueobrônquica, nodular, pseudomembrana, placa, ou escara vista na análise broncoscópia  
 
 Infecção Nasosinusal 
         Imagem mostrando sinusite e pelo menos 1 dos 3 sinais seguintes: 

 Dor aguda localizada (incluindo a dor que irradia para o olho) 
 Úlcera nasal com escara escura 
 Extensão a partir dos seios paranasais através das barreiras ósseas, inclusive para a órbita 

 
 Infecção SNC 

Presença de 1 dos 2 sinais seguintes: 
 Lesões focais em imagens 
 Realce meníngeo em ressonância magnética ou tomografia computadorizada  

 
 Candidiase disseminadad 
         Pelo menos 1 dos seguintes achados após um episódio de candidemia nas últimas 2 semanas:  

 Pequenos abcessos semelhantes a alvo, em fígado ou baço 
 Lesão progressiva exudativa na retina no exame oftalmológico 

 
     Critérios micológicos: 
 Teste direto (citologia, microscopia direta ou cultura) 

Bolor no escarro, lavado broncoalveolar, escovado brônquico, ou amostras de aspirado de seios da face, 
indicativo por uma das seguintes opções:  
 Presença de elementos fúngicos indicando bolor 
 Crescimento de bolor em cultura (por exemplo, espécie de Aspergillus, Fusarium, Zygomycetes, ou 

Scedosporium) 
 
 Testes indiretos (detecção de antígeno ou constituintes da parede celular)e 

Aspergiloses 
 Antígeno galactomanana detectados no plasma, soro, lavado bronco-alveolar, ou LCR 
Outras doenças fúngicas invasivas não sendo criptococose e zigomicoses 
 B-d-glucana detectado no soro 

NOTA. Provável IFI requer a presença de um fator do hospedeiro, um critério clínico, e um critério micológico. Os casos que 

preenchem os critérios para um fator do hospedeiro e um critério clínico, mas para as quais critérios micológicos estão ausentes são 

consideradas possíveis IFI. 
a  

Fatores do hospedeiro não são sinónimo de fatores de risco e são características pelo quais os indivíduos predispostos a doenças 

fúngicas invasivas podem ser reconhecidos. Eles são destinados principalmente para aplicar a pacientes que recebem tratamento 

para a doença maligna e aos transplantados alogênico de células-tronco e transplantes de órgãos sólidos. Estes fatores do hospedeiro 

também são aplicáveis a pacientes que recebem os corticosteróides e outros inibidores de células T, bem como para pacientes com 

imunodeficiências primárias. 
b
 Deve ser consistente com os achados micológicos, se houver, e deve ser temporalmente relacionado ao episódio atual.  

c 
 Devem ser feitos todos os esforços para excluir uma etiologia alternativa. 

d 
 A presença de sinais e sintomas compatíveis com síndrome séptica indica doença disseminada aguda, enquanto que a sua ausência 

evidencia doença disseminada crônica.  
e  

Estes testes e são principalmente aplicáveis para aspergilose e candidíase e não são úteis no diagnóstico de infecções devidas a 

espécies Cryptococcus ou Zigomicetes (por exemplo, Rhizopus, Mucor ou espécie Absidia). A detecção do ácido nucleico não está 

incluído, porque existem métodos ainda não validados ou padronizados. 

FONTE: modificado de Pauw et al. (2008) 
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ANEXO 3 – Ficha de Dados 

 

Instituto de Tratamento do Câncer Infantil  

ICr – FMUSP 

Departamento de Pediatria 
Rua Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 647 – São Paulo 

Tel.: 2661-8500   Fax.: 3069-8503 

 

IFI em pacientes oncológicos: dados demográficos, 

clínicos, fatores de risco e desfecho 
 

I – IDENTIFICAÇÃO 

 

 

I.1 Nome: ......................................................................................................................  

I.2 Data de nascimento: ___/____/____  

I.3 Sexo: |___| Masculino |___| Feminino                    I.4 Idade: |___|___| Anos |___|___| Meses 

I.5 Cor: |___| Branca       |___| Morena, parda, mulata     |___| Negra       |___| Outra (especificar): __________________ 

I.6 Naturalidade:............................................................................................................ ............................  

 

II- DOENÇA DE BASE 

 

 

II.1. Doença de Base 

|___| LEUCEMIA _______________________                  Data do diagnóstico ____/____/____    

|___|  PRIMEIRA FASE 

|___| Indução |___|  Reindução  |___| Consolidação |___|  

|___|  RECAIDA 

|___|  REFRATÁRIA 

 

|___|  OUTRA DOENÇA ONCOLÓGICA______________________________ 

          Data do diagnóstico: ____/____/____    

 

II.2  TRANSPLANTE |__|  Sim     |__| Não   Data do transplante ___/___/___  

   |__| ALOGÊNICO 

          |__|Cordão  |__| Sangue periférico  |__| medula relacionada |__| medula não relacionada 

   |__|  AUTÓLOGO 

   |__|  PROFILAXIA PARA DECH: 

           Qual(is) medicamento(s): ______________________________________________ 

   |__| TRATAMENTO DE DECH: 

FICHA DE DADOS 
 

REG. SAME _____________________ 
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          Qual(is) medicamento(s): ______________________________________________ 

 

     

II.3  Indique os fatores de risco da criança para IFIs: 

|___| Neutropenia: Leucócitos menor de:                                                 presença de blastos: 

        |___| < 1000 cs/mm3    Data do início:                                             lise tumoral:  

|___| Radioterapia               Data do início:         

|___| Cateter venoso central. Tipo: ______________________________ Data do início:       

|___| Nutrição Parenteral Total (NPT)                        Data do início:                

|___| Antecedente de uso de corticoides                     Data do início:         

|___| Antecedente de uso de  antibióticos                   Data do início:                                 Devido: 

|___| Antecedente mucosite                                        Data do início:         

|___| Outro (especifique): __________________________ 

 

II.4  Critérios para investigação/ primeira manifestação clínica da IFI 

|___|   Neutropenia febril persistente 

|___|   Instabilidade hemodinâmica 

|___|   Mudança do padrão respiratório  

|___|   Alterações de pele característica 

III –TRATAMENTO DA DOENÇA DE BASE 

 

|__| Sim            |__| Não           

Se SIM, registre as datas de início e término de cada medicação: 

Droga Data de início 

 

 

____/____/____ 

 

 

____/____/____ 

 

 

____/____/____ 

IV - SINAIS E SINTOMAS 

 

IV.1  O  paciente estava apresentando sinais ou sintomas antes da infecção?                    |__| Sim  |__| Não  

 

A. Gastrointestinal Data do início 

1.Dor abdominal 

|__| Sim     |__|Não          |__| Não consta 

 

 

____/____/____ 

 

2.Diarréia 

|__| Sim     |__|Não          |__| Não consta 

 

 

____/____/____ 
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5.Vômitos 
|__| Sim     |__|Não          |__| Não consta   

 

 
____/____/____ 

 

B. Cardiovascular Data do início 

1.Taquicardia 

|__| Sim     |__|Não          |__| Não consta 

 

 

____/____/____ 

 

3.Hipotensão  

|__| Sim     |__|Não          |__| Não consta 

 

 

____/____/____ 

 

4. Perfusão periférica lentificada 

|__| Sim     |__|Não          |__| Não consta 

 

 

____/____/____ 

 

C. Respiratório Data do início 

1.Tosse 

|__| Sim     |__|Não          |__| Não consta 

 

 

____/____/____ 

 

2.Ruídos aéreos 

|__| Sim     |__|Não          |__| Não consta 

      

 

____/____/____ 

 

3.Dispnéia 

|__| Sim     |__|Não          |__| Não consta  

 

 

____/____/____ 

 

4.Taquipnéia 

__| Sim     |__|Não           |__| Não consta 

 

 

____/____/____ 

 

D. Sistema Nervoso Central  Data do início 

1.Convulsões 

|__| Sim     |__|Não          |__|Não consta 
 

 

____/____/____ 
 

2.Cefaléia 

|__| Sim     |__|Não          |__|Não consta 

 

 

____/____/____ 

 

3.Alteração estado mental e comportamento 

|__| Sim     |__|Não          |__|Não consta 

 

____/____/____ 

 

E. Outros Data do início 

1.Febre (medida axilar)   Há quantos dias:  

|__| Sim     |__|Não          |__|Não consta 

 

 

____/____/____ 
 

3.Rash cutâneo/ nódulos cutâneos 

|__| Sim     |__|Não          |__|Não consta 

 

 

____/____/____ 
 

4.Estomatite 

|__| Sim     |__|Não          |__|Não consta 

 

 

____/____/____ 
 

5.Linfadenopatia 

|__| Sim     |__|Não          |__|Não consta 
 

 

____/____/____ 
 

6.Hepatomegalia 

|__| Sim     |__|Não          |__|Não consta 

 

____/____/____ 
 

7.Esplenomegalia 
|__| Sim     |__|Não          |__|Não consta 

 

 
____/____/____ 
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V- EXAMES DE IMAGEM 

 

 DATA(S) DESCRIÇÃO DOS ACHADOS 

TC TORAX 

 

 

   ____/____/____ 
 

 

 

 

TC CRANIO 

 

    

   ____/____/____ 

 

 

 

 

 

TC ABDOME 

 

     

   ____/____/____ 

 

 

 

 

USABDOME 

 

 

   ____/____/____ 
 

 

 

 

ECOCARDIOGRAMA 

 

 

 

 

   ____/____/____ 

 

 

 

F.O. 

 

 

 

 

   ____/____/____ 

 

VI- DIAGNÓSTICOS DE INFECÇÃO 

 

VI.1 O paciente teve algum diagnóstico prévio de infecção fúngica?        

 |__| Sim    |__| Não    Classificação EORTC: _________________________________________________ 

 

VI.2 Diagnóstico de infecção fúngica atual 

|__| Sim    |__| Não                 Classificação EORTC: ____________________________________________ 

 

 

Microorganismo:__________________________________________________________ 

Método diagnóstico:   |__| Laboratorial      

                                            |__| hemocultura  |__|  cultura de cateter  |__| galactomanana   

                                            |__| lavado bronco-alveolar  

                                            |__| outro: ____________________________________________________________ 

                                    |__| Radiológico     

                                    |__| Clínico      

                                    |__| Desconhecido 

Data do diagnóstico: ____/____/____                  Data de resolução: ____/____/____  ou      Não resolvido: |__| 
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VII –  USO DE MEDICAMENTOS 

 

VII.1 . O paciente toma(ou) medicação antifúngica profilática?  

          |__| Sim      |__|Não  

    

Profilaxia primária       |__|                           Profilaxia secundária    |__| 

Droga: 

 

Fluconazol   |__|                Voriconazol   |__|                Itraconazol   |__|                Anfotericina   |__|                Micafungina   |__|                 

 

VII.2 . O paciente toma(ou) medicação antifúngica terapêutica?  

          |__| Sim      |__|Não  

Droga Data de início Data término ou continuação 

Fluconazol ____/____/____ ____/____/____    ou     |__| 

Voriconazol ____/____/____ ____/____/____    ou     |__| 

Itraconazol ____/____/____ ____/____/____    ou     |__| 

Anfotericina  ____/____/____ ____/____/____    ou     |__| 

Micafungina  ____/____/____ ____/____/____    ou     |__| 

Caspofungina ____/____/____ ____/____/____    ou     |__| 

 

VIII – EVOLUÇÃO E DESFECHO 

 

 

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA FINAL: 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________    

EVOLUÇÃO E DESFECHO: 

         |__|  NECESSIDADE DE UTI RELACIONADO A IFI                  Data:  

         |__|   RESPOSTA AO TRATAMENTO/REAVALIAÇÃO: 

                    |__| CLÍNICA:    |__| sim       |__| não                      quantos dias após _____________ 

                    |__| RADIOLÓGICA (TC):    |__|sim      |__| não    quantos dias após _____________ 

         |__|   ÓBITO RELACIONADO A IFI________________________DATA: 

         |__|   ÓBITO POR OUTRAS CAUSAS_______________________________________ 

         |__|   PERDA DE SEGUIMENTO ___________________________________________ 

 

 Data do preenchimento: ____/____/____                           Assinatura do Médico:______________________________ 
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Anexo 4- Comprovante de envio do projeto 
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Anexo 5- Parecer Consubstanciado do CEP 
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