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Resumo
Infecções hematogênicas por espécies de Candida são complicações importantes
em pacientes internados, dada a sua elevada mortalidade e morbidade. Em diferentes
casuísticas realizadas em hospitais gerais, câncer é a doença de base isoladamente
mais prevalente. Objetivos: Avaliar incidência, aspectos epidemiológicos e prognósticos
de

candidemia em pacientes com

epidemiológico

em

pacientes

tumores sólidos, comparando o padrão

cirúrgicos

e

não

cirúrgicos.

Métodos:

Estudo

observacional retrospectivo com documentação sistemática dos episódios de infecção
de corrente sanguínea por Candida spp. em pacientes com tumores sólidos assistidos
no período de março de 2006 a dezembro de 2008 em dois hospitais oncológicos do
Brasil. Resultados: Foram analisados 100 casos de candidemia em pacientes com
tumores sólidos. As taxas de incidência encontradas foram de 1,40 a 2,44 casos por
1000 internações. Cirurgia foi procedimento realizado em 53% dos pacientes. As
neoplasias mais prevalentes foram trato gastrointestinal (19%), ginecológica (18%),
cabeça e pescoço (14%) e mama (10%). As neoplasias mais prevalentes em pacientes
cirúrgicos foram cólon, reto e canal anal (22,6%) e ginecológico (30,2%), enquanto que
para os pacientes não cirúrgicos foram mama (17%) e cabeça e pescoço (19,1%). A
apresentação clínica de candidemia foi como sepse grave e choque séptico em 44,7%
dos casos. Candidemia ocorreu em pacientes expostos aos fatores de risco
classicamente descritos para candidemia, em particular o uso de

cateter venoso

central, antimicrobianos e bloqueadores H2. O uso de sonda vesical de demora e
nutrição parenteral foram mais freqüentes no grupo de pacientes cirúrgicos, enquanto
que no grupo de pacientes não cirúrgicos foram mais freqüentes a presença de
neutropenia e mucosite, uso de corticosteróides e tratamento com quimioterapia na
época da identificação da levedura na hemocultura. Candida albicans C. parapsilosis e
C. tropicalis foram as espécies mais prevalentes. Apesar da baixa freqüência de
ocorrência de Candida glabrata na nossa casuística em relação ao hemisfério norte,
somando-se Candida glabrata e Candida krusei foi obtido um índice de 11,8%, que é
superior ao encontrado em casuísticas de hospitais gerais terciários de São Paulo. A
mortalidade geral em 30 dias encontrada foi de 45%. Em regressão logística, os fatores
relacionados ao pior prognóstico foram uso de corticosteróides e internação em UTI.
Apesar de não haver diferença significativa de mortalidade entre pacientes não
cirúrgicos e cirúrgicos, no primeiro grupo a classificação de sepse grave ou choque
xiv

xv

séptico, o uso de cateter venoso de curta permanência e a manutenção do cateter
foram relacionados a pior prognóstico. Conclusões: A taxa de incidência de candidemia
foi de 2,81 a 3,87 casos por 1000 internações, havendo grande número de pacientes
submetidos a cirurgia. Candidemia em pacientes adultos com neoplasias sólidas
ocorreu mais freqüentemente em tumores de trato gastrointestinal e ginecológico, em
pacientes com quadro clínico grave e em pacientes expostos aos fatores de risco
classicamente descritos para candidemia. Houve predominância de Candida albicans,
Candida parapsilosis e Candida tropicalis. Foram relacionados a pior prognóstico o uso
de corticosteróides e internação em UTI.

xv
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1 INTRODUÇÃO
Infecções

hematogênicas

por

espécies

de

Candida

são

consideradas

complicações importantes em pacientes internados dada a sua elevada mortalidade e
morbidade (Wey et al., 1988). Atualmente, as espécies de Candida correspondem à
quarta espécie mais comumente isolada em episódios de infecção de corrente
sanguínea (ICS) nos hospitais norte-americanos, respondendo por cerca de 10% de
todas as ICS com documentação microbiológica (Edmond et al, 1999; Wisplinghoff et
al. ,2004; Pfaller et al, 2001)
No Brasil, dados de Colombo e colaboradores demonstram que a ocorrência de
candidemia é da ordem de 2.49 casos/1000 admissões hospitalares e 0.37 casos por
1000 pacientes-dia, cerca de 2 a 15 vezes maior do que a registrada em países da
Europa e EUA (Colombo et al., 2006). A doença de base mais prevalente nesta
casuística foi câncer, com prevalência de neoplasias sólidas em 17% dos pacientes.
A prevalência de pacientes vivendo com câncer tem aumentado, especialmente
devido à melhoria nas estratégias de tratamento. Entretanto, a doença de base e o seu
tratamento podem afetar o sistema imune, levando a um maior risco para o
desenvolvimento de doenças oportunisticas, destacando-se, entre elas, as infecções
fúngicas. Em diferentes casuísticas realizadas em hospitais gerais dos EUA, Europa e
Brasil, a prevalência de câncer entre os casos de candidemia tem variado de 14.5% a
36%, constituindo a doença de base isoladamente mais prevalente na maioria das
séries (Almirante et al, 2005; Pappas et al, 2003, Hajjeh et al, 2004; Colombo et
al,1999; Aquino, 2005; Bedini et al, 2006; Barberino et al, 2006).
Nas séries de necropsias realizadas em pacientes com câncer, tem sido
registrado aumento da prevalência de infecções fúngicas invasivas. Estudo realizado
na Alemanha por Schwesinger e colaboradores com 2027 autópsias realizadas entre
1994 e 2003 encontrou 164 (8,1%) casos de micoses invasivas, sendo 81% delas
candidoses. A comparação entre os períodos de 1994-98 e 1999-2003 mostrou
aumento significativo na ocorrência de candidose, de 3,2% para 10,0%, sendo que as
neoplasias sólidas começam a aparecer mais consistentemente como doença de base
no segundo período (Schwesinger et al, 2005). Outro estudo realizado na Alemanha
(Groll et al., 1996) avaliou 8124 autópsias entre 1978 e 1992. Foram identificadas 278
infecções fúngicas invasivas, sendo 129 (46,4%) infecções por Candida spp. Destes,
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17 pacientes (13,2%) tinham diagnóstico de tumor sólido. Em estudo multicêntrico
internacional publicado por Bodey e colaboradores na década de 90 (Bodey et al,
1992), foi avaliada a ocorrência de micoses invasivas em 4096 necrópsias. Segundo
estes autores, entre os pacientes com diagnóstico de câncer, a maior prevalência de
micoses invasivas ocorreu em pacientes com leucemia (25%), seguido de pacientes
com linfoma (12%) e de pacientes com tumores sólidos (5%). Candida spp foi o agente
etiológico de 58% das infecções fúngicas.
A maioria dos dados epidemiológicos sobre a ocorrência de infecção de corrente
sanguínea em pacientes com câncer foi obtida de estudos que incluem pacientes com
neoplasias hematológicas, muitas vezes apresentando neutropenia prolongada ou
profunda. Poucos estudos referem-se apenas a pacientes com neoplasias sólidas.
Pacientes com tumores sólidos podem apresentar neutropenia, especialmente
induzida por quimioterapia, embora em geral de menor duração. Desta forma, seu risco
de infecção de corrente sanguínea é menos relacionado a neutropenia e quimioterapia,
e mais relacionado a processos obstrutivos em vísceras, procedimentos médicos
invasivos, presença de cateter vascular central, mucosite e uso de antimicrobianos
(Anatoliotaki et al, 2004).
Estudo multicêntrico realizado por Wisplinghoff e colaboradores em 49 hospitais
dos EUA, analisou 2340 episódios de ICS em 2711 pacientes adultos com câncer
atendidos entre março de 1995 e fevereiro de 2001. Esta série relata o isolamento de
fungos em 9.6% dos pacientes, sendo Candida spp responsável por 89% das infecções
fúngicas. A mortalidade total encontrada foi de 44.7% (Wispinghoff et al, 2003)
Em outro estudo realizado entre 1988 e 1992 por Abi-Said e colaboradores no
M. D. Anderson Cancer Center, Houston, EUA, foi avaliada a incidência de ICS por
Candida spp em câncer, obtendo-se 6.0 episódios por 1000 admissões hospitalares.
Nesta casuística, considerando-se apenas pacientes com neoplasias sólidas, a
incidência reduziu-se para 3.4 infecções por 1000 admissões (Abi-Said et al,1997).
Na Europa, Viscoli et al. (1999) conduziram um estudo de vigilância de
candidemias em pacientes com câncer com apoio do Invasive Fungal Infection Group
(IFG) da European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC),
envolvendo 30 centros médicos. Nesta série, foram avaliados 249 episódios ocorridos
em um período de 2 anos, entre novembro de 1992 e outubro de 1994, identificando-
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se 90 episódios de fungemia em pacientes com tumores sólidos (especialmente de
trato geniturinário e gastrointestinal) e 159 em pacientes hematológicos. Entre os casos
de candidemia em tumores sólidos, metade ocorreu em pacientes sem doença
avançada ou recidiva, sendo que apenas 20% dos pacientes apresentavam-se
neutropênicos no momento da candidemia incidente. A espécie mais prevalente foi C.
albicans, respondendo por 70% dos casos de fungemia.
Estudo realizado por Sabino e colaboradores em um hospital oncológico de
Portugal avaliou a incidência de candidemia durante um período de 6 anos, entre 2002
e 2007. Foram avaliados 119 casos de candidemia, sendo a maioria (64,5% dos casos)
em pacientes com neoplasia sólida. A espécie mais comumente identificada foi
Candida albicans, associada a tumores de trato gastrointestinal, geniturinário e mama
(Sabino et al, 2010).
Velasco e colaboradores (2000), em estudo realizado em um hospital oncológico
terciário no Rio de Janeiro avaliaram resultados de 1037 hemoculturas de pacientes
com câncer colhidas entre janeiro de 1993 e dezembro de 1994. Nesta série, os
autores observaram que em 12.8% das hemoculturas foram isolados fungos, sendo
85% representadas por Candida spp. A espécie mais comumente identificada foi
Candida albicans, correspondendo a 50,6% dos fungos isolados em hemocultura.
Estudo prospectivo (Velasco et al, 2004), realizado pelo mesmo grupo na
mesma instituição do Rio de Janeiro, avaliou um total de 859 episódios de ICS
documentados em 714 pacientes com neoplasias hematológicas ou sólidas entre
janeiro de 2000 e fevereiro de 2002. Nesta série, Candida spp correspondeu a 8% das
infecções de corrente sanguínea, sendo 79% espécies não albicans. Para pacientes
com neoplasia sólida, a incidência foi de 8,4%. Não houve assimetrias entre pacientes
cirúrgicos e não cirúrgicos, entre neutropênicos e não neutropênicos e para pacientes
com cateter venoso central de longa e curta permanência.
O mesmo grupo realizou estudo com 112 episódios de candidemia em pacientes
cirúrgicos com diagnóstico de câncer. Neste estudo, fungos foram o terceiro patógeno
mais comumente identificados em hemoculturas, correspondendo a 9,3% dos isolados,
e Candida spp. foi responsável por 64% destes (Velasco et al,2004).
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Estes dados tornam claro que fungemia é complicação muito freqüente em
pacientes hospitalizados, sendo que câncer constitui população de risco para esta
infecção.

1.1.

Fatores de risco para candidemia em pacientes oncológicos
A maioria dos estudos para caracterização de fatores de risco para candidemia

em pacientes oncológicos foi conduzida em pacientes com diagnóstico de neoplasias
hematológicas. Sabe-se que esta população apresenta risco aumentado de candidemia
pela sua condição de base ou como conseqüência de seu tratamento, já que esta
população

está

tradicionalmente

mais

exposta

ao

uso

de

corticosteróides,

quimioterápicos e antibióticos.
Apesar de haver menor número de publicações avaliando fungemias em
pacientes portadores de tumores sólidos, classicamente são descritos como fatores de
risco para candidemia em pacientes com câncer o uso de corticosteróides, presença de
CVC, neutropenia, cirurgia, especialmente gastrointestinal, nutrição parenteral,
colonização por Candida spp., uso de antibioticoterapia de largo espectro (Karabinis et
al,1988; Abi-Said et al,1997; Pittet et al,1994; Velasco et al,2004;

Pasqualotto et

al,2006).
A colonização do trato gastrointestinal parece ser o passo inicial para a ocorrência
de infecções fúngicas invasivas, especialmente em pacientes imunossuprimidos ou que
apresentem quebra da barreira mucosa, e tem sido descrita em diversos estudos como
fator preditor para candidíase hematogênica (Karabinis et al.,1988; Pittet et al,1994;
Safdar et al, 2002). Estudo de Wey e colaboradores (Wey et al., 1989) identificou a
colonização por Candida spp como fator de risco independente para candidemia.
Assim, séries têm mostrado que o risco de infecções fúngicas invasivas aumenta com o
número de sítios colonizados. Estudo de Pittet e colaboradores (Pittet et al.,1994)
realizado na Suíça entre julho e dezembro de 1989 avaliou a evolução de 29 pacientes
com colonização comprovada por Candida spp. Neste estudo, a intensidade da
colonização por Candida spp foi fator de risco independente para o desenvolvimento de
infecção por fungos do gênero Candida.
Estudo realizado por Sandford et al (1980) avaliou culturas de vigilância para
fungos realizadas em urina, fezes e amostras respiratórias de 37 pacientes com aplasia
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medular prolongada após transplante de medula óssea e 52 pacientes com diagnóstico
de neoplasia hematológica em quimioterapia. Observou-se colonização por Candida
albicans em 67% dos pacientes e por C. tropicalis em 28%. Infecção fúngica sistêmica
comprovada foi documentada em 21 pacientes, sendo 3 por C. albicans, 16 por C.
tropicalis e 2 por Aspergillus sp. Assim, os autores concluem que a identificação de
múltiplas culturas positivas apresenta alto valor preditivo para infecção (67%-83%). A
presença de culturas de vigilância positivas para C. tropicalis apresentou correlação
com doença, enquanto o mesmo não ocorreu para C. albicans.
Da mesma forma, estudo realizado por Pfaller e colaboradores (1987) nos EUA
avaliando 1542 culturas de vigilância (475 amostras de urina, 5290 de fezes e 547 de
orofaringe) de 111 pacientes dos serviços de transplante de medula óssea e neoplasias
hematológicas encontrou colonização por C. albicans em 43% dos pacientes e em
10.8% dos pacientes por C. tropicalis. Neste estudo, culturas de vigilância positivas
para C. tropicalis apresentaram alto valor preditivo positivo para infecção sistêmica, o
que não aconteceu para C. albicans. Culturas negativas para C. albicans e C. tropicalis
tiveram alto valor preditivo negativo (95-99%) A presença de 2 ou mais culturas
positivas apresentou alto valor preditivo positivo para infecção fúngica (100%) em
função do sítio colonizado.
Na Itália, Martino e colaboradores (1989) avaliando culturas de vigilância de 424
pacientes neutropênicos com neoplasias hematológicas encontraram incidência de
32% de candidíase sistêmica em pacientes que apresentavam colonização de múltiplos
sítios não contíguos, sendo esta taxa maior do que a observada para pacientes com
colonização de apenas um sítio (1.2%) e pacientes sem evidência de colonização
(0.5%).
Estudo caso-controle (Karabinis et al.,1988) realizado em centro de referência de
tratamento de câncer na França entre 1982 e 1985, incluindo pacientes com neoplasias
hematológicas e tumores sólidos, encontrou como fatores de risco independentes para
a ocorrência de candidemia nesta população a colonização de pelo menos um sítio,
cateter central e neutropenia.
Estudo de Cheng e colaboradores (2006) em hospital geral encontrou colonização
prévia por Candida spp em 79,5% dos episódios de candidemia, sendo 40% em urina e
35% em cateter venoso central.
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Estudo retrospectivo realizado com pacientes internados em unidade cirúrgica na
Espanha (Mackena-Gomez et al., 2009) considerando pacientes colonizados ou
infectados por Candida sp. encontrou ocorrência de candidemia em 11,45% dos 105
pacientes em que havia sido isolada Candida sp. em cultura prévia. Diagnóstico de
câncer e isolamento de Candida parapsilosis foram os fatores associados ao
desenvolvimento de candidemia, sendo que nenhum dos pacientes em que havia sido
isolada Candida sp. em líquido peritoneal ou em sítio cirúrgico desenvolveram
candidemia.
O uso prévio de antimicrobianos tem sido associado em diversos estudos à
ocorrência de candidemia. Estudo multicêntrico randomizado realizado no Canadá
avaliando 83 pacientes com câncer e granulocitopenia febril atendidos entre 1981 e
1982 encontrou maiores taxas de colonização e superinfecção por leveduras em
pacientes utilizando moxalactâmico associado a ticarcilina quando comparado ao uso
tobramicina associado a ticarcilina (Bow e Louie,1987). Os autores atribuem esta
diferença ao maior efeito do primeiro regime na eliminação de bactérias anaeróbias
intestinais, favorecendo, assim, a colonização por leveduras. Outro estudo realizado na
Grécia entre 1990 e 1992 com pacientes oncológicos adultos (Samonis et al,1993)
encontrou associação entre o uso de antimicrobianos com boa atividade anaerobicida
ou que atingem maior concentração no trato gastrointestinal e aumento da colonização
por leveduras. Estudo recente realizado no Brasil (Pasqualotto et al., 2006) encontrou
associação de uso de anaerobicidas e íleo paralítico com maior risco de candidemias
em pacientes com tumores sólidos, quando comparados a pacientes com neoplasias
hematológicas. No estudo caso-controle realizado por Wey et al (1989), o numero de
antibióticos utilizado foi considerado foi considerado fator de risco para candidemia
nosocomial na análise univariada, com odds ratio de 12.5 quando comparado ao uso
de 0 a 2 antibióticos. No estudo de Blumberg e colaboradores (2001) o uso de
antimicrobianos com ação anaerobicida foi fator de risco para candidemia. Marsh et al
(1983) encontraram o uso de antimicrobianos como fator de risco independente para a
ocorrência de candidíase invasiva em pacientes cirúrgicos.
O uso de regimes quimioterápicos está relacionado a ocorrência de mucosite
severa, facilitando, assim, a translocação fúngica. Assim, o dano à mucosa ocorre em
quatro fases: inicialmente, ocorre liberação de citocinas pró-inflamatórias, com células
epiteliais ainda intactas. Na segunda fase, ocorre morte celular, seguida da fase de
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necrose e ulceração, em que pode haver translocação da microbiota residente. Na fase
final ocorre a recuperação da mucosa (O‟Brien et al, 2003). Deve-se levar em conta,
ainda,

que

vários

regimes

de

quimioterapia

são

mielossupressores

e/ou

imunossupressores aumentando a susceptibilidade do paciente a infecções. Estudo
retrospectivo realizado na Holanda (Bow e Louie, 1987) avaliando 150 pacientes com
neoplasias sólidas que receberam quimioterapia adequada para cada tipo de tumor
encontrou mucosite em 31% dos pacientes. Em 11 casos foi isolada Candida albicans
como colonizante da mucosa oral. Neste estudo, doxorrubicina, paclitaxel e etoposide
foram fatores de risco independentes para a ocorrência de mucosite.
Além da importância do uso de antibióticos, colonização prévia por Candida spp.
e mucosite, procedimentos médicos invasivos constituem relevante fator de risco para
fungemia nesta população.
Neste contexto, tem sido relatada tendência de aumento da prevalência de ICS
em pacientes de unidades de terapia intensiva (UTI) submetidos a procedimentos
cirúrgicos para ressecção de tumores sólidos (Velasco et al., 2004). Este fenômeno é
possivelmente relacionado à melhoria de técnicas cirúrgicas e de cuidado pósoperatórios, aumentando a sobrevida de pacientes de alto risco (Solomkin et al,1982),
ao elevado número de pacientes expostos a procedimentos invasivos como ventilação
mecânica e cateteres venosos centrais, e ao desenvolvimento de complicações pósoperatórias. Estudo realizado nos EUA por Beck-Sagué e Jarvis (1993) mostrou
aumento de 124% nas taxas de infecção em unidades cirúrgicas.
Estudo realizado em hospital terciário de Boston, EUA (Marsh et al.,1983) com
55 pacientes cirúrgicos que apresentaram infecção por Candida spp. documentada em
hemocultura ou cultura realizada em sítios estéreis (aspirado de ferida operatória
profunda, peritoneal, bile, flebite supurativa, líquido pleural, líquor, líquido pericárdico e
osso) entre 1977 e 1980 encontrou 20 pacientes (36%) com diagnóstico de câncer,
sendo esta a doença de base mais comum. A maior parte destas infecções foi atribuída
a complicações pós-operatórias, já que apenas 24% dos pacientes já apresentavam
isolamento de Candida spp. antes da cirurgia. Uso de nutrição parenteral e
corticosteróides foram fatores de risco para infecção por espécies de Candida quando
associados ao uso de antimicrobianos. A mortalidade relacionada a Candida spp. foi de
47% nos pacientes que apresentaram candidemia, e de 30% naqueles em que a
levedura foi isolada em outros sítios estéreis.
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Outro estudo retrospectivo realizado em Minesota, EUA (Solomkin et al.,1982),
avaliou 47 pacientes cirúrgicos com culturas positivas de qualquer sítio para Candida
spp. que receberam anfotericina B. Nesta população, nenhum caso apresentava
neutropenia e 40% apresentavam diagnóstico de câncer de origem intra-abdominal. Os
sítios primários de neoplasia mais prevalentes foram cólon e genital, correspondendo a
20% das neoplasias cada. Entre os pacientes que apresentaram candidemia, a
mortalidade foi de 52,3%.
No estudo de Viscoli et al (1999), em que foram avaliados 249 episódios de
candidemia em 30 centros médicos, cirurgia de grande porte foi mais comum entre
pacientes com tumores sólidos (67%) do que em pacientes com neoplasias
hematológicas (20%).
Pasqualotto e colaboradores (2006) em estudo de coorte retrospectivo em
hospital geral no Brasil avaliaram 210 pacientes com diagnóstico de candidemia. Nesta
série, 83 pacientes tinham diagnóstico de câncer, sendo 77,1% com tumores sólidos.
Entre os casos de tumores sólidos, a presença de cateter venoso central e cirurgia
gastrointestinal foram fatores independentes associados à ocorrência de candidemia
quando comparados àqueles com neoplasias hematológicas (Pasqualotto al., 2006).
Na Espanha, entre os 105 pacientes internados em unidade cirúrgica

que

apresentaram diagnóstico de infecção ou colonização por Candida sp. em estudo de
estudo

de

Marchena-Gomez

e

colaboradores

(2009),

11,45%

apresentaram

candidemia. Os fatores de risco em análise univariada para a ocorrência de candidemia
foram diagnóstico de câncer e isolamento de Candida parapsilosis. Nenhum dos
pacientes com isolamento de Candida sp. no líquido peritoneal ou em ferida operatória
desenvolveram candidemia. A mortalidade dos pacientes com candidemia foi de 25%,
enquanto que a mortalidade global foi de 23%.
Estes dados sugerem que pacientes oncológicos submetidos a cirurgias de grande
porte apresentam altas taxas de morbidade, incluindo infecções hematogênicas por
Candida spp.
Pacientes oncológicos muitas vezes necessitam de terapias de longa duração
utilizando de cateter venoso de longa permanência. Por outro lado, o uso de cateter
venoso central de curta permanência é muitas vezes ferramenta necessária para o
tratamento de afecções agudas infecciosas ou não. O uso de cateter venoso central

9

tem sido tradicionalmente descrito como fator de risco para candidemia (Bross et
al,1989; Pasqualotto et al,2006; Wey et al,1989). A prevalência de candidemia
associada a cateter venoso central em pacientes com câncer varia, na literatura, de 23
a 37.5% (Viscoli et al,1999; Velasco et al, 2000; Velasco et al, 2004). No estudo de
Pasqualotto e colaboradores (Pasqualotto et al, 2006) comparando pacientes não
neutropênicos com neoplasias sólidas e pacientes sem diagnóstico de câncer, a
presença de cateter venoso central foi fator de risco independente para candidemia nos
pacientes com tumores sólidos.
Estudo retrospectivo (Raad et al, 2004) realizado nos EUA avaliando 404
pacientes com câncer e cateter venoso central (CVC) que desenvolveram candidemia
entre 1993 e 1998 identificou 27% de episódios relacionados ao cateter. Neste estudo,
a remoção do cateter até 72 horas após a candidemia incidente mostrou melhor
resposta a antifúngicos exclusivamente para os pacientes em que a candidemia foi
considerada relacionada ao cateter. O estudo sugere que em pacientes com câncer
que estão em uso de CVC, deve-se suspeitar que o cateter seja a fonte da candidemia
se o paciente não recebeu quimioterapia ou corticóides nos últimos 30 dias, e se não
houver evidência de outro foco. No estudo de vigilância (Viscoli et al.,1999) de
candidemias em pacientes com câncer realizado pelo Invasive Fungal Infection Group
(IFG) da European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), 97%
dos pacientes estavam em uso de cateter venoso central. Em 54% dos casos, o cateter
foi removido e enviado para cultura, obtendo-se uma correlação entre cultura de cateter
e hemocultura para Candida sp. em 31% dos casos.
1.2.

Desafios terapêuticos em pacientes oncológicos com candidemia
Entre os desafios terapêuticos na abordagem dos pacientes com câncer e

fungemia, podemos destacar quatro aspectos: a maior ocorrência de espécies nãoalbicans, a ocorrência de resistência a antifúngicos, a possível ocorrência de fungemia
persistente e a alta mortalidade. Destes aspectos, focamos com detalhes a distribuição
de espécies e a mortalidade.
A emergência de espécies não-albicans associadas a infecções fúngicas
invasivas tem sido documentada em centros médicos do mundo todo e representa um
desafio aos clínicos de hospitais terciários. Dados obtidos de estudos multicêntricos
realizados em centros médicos do Brasil sugerem que espécies de Candida não-
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albicans sejam também muito freqüentes em nosso meio (Colombo et al,1999; Antunes
et al,2004; Costa et al.,2000; Nucci et al.,1998).
No estudo realizado por Velasco et al (2000) entre 1993 e 1994, espécies nãoalbicans foram responsáveis por 34.6% dos episódios de candidemia, sendo C.
tropicalis, C. guilliermondii e C. parapsilosis as mais prevalentes, cada uma
responsável 5% dos isolados. Estudo prospectivo realizado em três hospitais do Rio de
Janeiro, Brasil, documentou 43 episódios de fungemia em pacientes com neoplasias
sólidas e hematológicas entre janeiro de 1994 e junho de 1995 (Nucci et al.,1998).
Foram encontradas 89% de candidemias causadas por espécies não-albicans, sendo
C. tropicalis a espécie mais encontrada (48.5%), seguida de C. parapsilosis (18.2%), C.
albicans (15.2%) e C. guilliermondii (12.1%). Considerando apenas os 12 episódios
ocorridos em pacientes com tumores sólidos, sete foram causados por C. tropicalis,
três por C. albicans e dois por C. parapsilosis. Desta forma, pode-se observar a
predominância de espécies não- albicans nesta população
O aumento da ocorrência de espécies não-albicans em pacientes oncológicos
tem sido relacionado por alguns autores à pressão seletiva do maior uso de fluconazol
em regimes de profilaxia e/ou terapêutica empírica (Marr, 2000; Abi-Said at al.,1997;
Krcmery et al.,1999; Bodey et al.,2002).
Abi-Said e colaboradores (1997) avaliaram retrospectivamente pacientes que
apresentaram candidemia entre 1988 e 1992 em um hospital oncológico dos EUA. Esta
casuística mostrou redução anual na incidência de candidemia por C. albicans e C.
tropicalis, aumento na incidência de C. krusei e tendência de aumento na incidência de
C. glabrata. Os autores atribuem essa mudança ao uso de fluconazol profilático, já que
o não uso deste antifúngico foi preditor de infecções por C. albicans e C. tropicalis,
enquanto seu uso foi associado a infecções por C. glabrata e C. krusei.
No estudo de vigilância de candidemias em pacientes com câncer realizado pelo
Invasive Fungal Infection Group (IFG) da European Organization for Research and
Treatment of Câncer (EORTC), o aumento da ocorrência de espécies não-albicans em
pacientes com neoplasias hematológicas foi associado ao uso de antifúngicos
profiláticos, especialmente azólicos. Entretanto, na análise multivariada, esta
associação não foi encontrada para pacientes com tumores sólidos (Viscoli et al.,1999).
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Estudo realizado nos EUA por Bodey e colaboradores comparando a
epidemiologia de C. glabrata e C. albicans em pacientes oncológicos entre 1993 e 1999
mostrou maior ocorrência de C. glabrata em pacientes com neoplasias hematológicas
que usaram fluconazol profilático. C. albicans foi a espécie mais prevalente em
pacientes com tumores sólidos (Bodey et al,2002).
Além da pressão seletiva exercida pelo uso de fluconazol, outros fatores têm
sido apontados como associados à emergência destas espécies, tais como uso de
CVC como risco para infecção por C. parapsilosis (Krcmery et al,1999), neutropenia e
mucosite como risco para C. tropicalis (Kontoiannis et al, 2001; Nucci et al,1998).
Estudo realizado por Safdar e colaboradores (2002) no Sloan Kattering Cancer
Center avaliou a distribuição de espécies causadoras de candidemia em pacientes com
diagnóstico de candidíase hematogênica, comparando análise retrospectiva realizada
entre 1993 e 1998 a relatos dos últimos 40 anos. Observou-se um aumento na
ocorrência de candidemia por C. parapsilosis durante a década de 90 (36.1% das
candidemias por espécies não-albicans no período de 1993 a 1998 e 20,9% entre 1974
e 1982). Os autores atribuem este aumento ao uso de fluconazol como profilaxia em
pacientes de alto risco e provavelmente ao amplo uso de cateteres vasculares
implantáveis ou semi-implantáveis.
Estudo prospectivo (Krcmery et al,1999) avaliando todos os pacientes com
câncer que apresentaram candidemia entre 1989 e 1998 em uma única instituição
oncológica na Eslováquia mostrou aumento na proporção de C. não-albicans como
agente etiológico de candidemias durante o período analisado. Nesta série, isolados de
Candida não-albicans não foram encontrados no período de 1988-1991, passando a
representar 40% no período de 1996-1997. Observou-se que 80% dos episódios de C.
não-albicans estavam relacionados ao uso de cateter venoso central, 62.2% dos
pacientes receberam antibióticos de largo espectro e 44.8% dos episódios envolveram
neutropenia. A mortalidade geral foi de 42.6%, sendo a mortalidade atribuída de 24.4%,
sem diferença significativa entre C. albicans e espécies não-albicans. Nesta casuística,
candidemias por espécies não-albicans ocorreram mais freqüentemente durante a
profilaxia com fluconazol. Entretanto, sua incidência permaneceu relativamente estável
após o início da profilaxia, até 1995 (0-1.4 episódios por 1000 admissões-ano),
apresentando

aumento

para

4.2-6.9

episódios

por

1000

admissões-ano
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independentemente da profilaxia. Nesta série, as espécies mais encontradas foram C.
krusei e C. parapsilosis.
No estudo de Viscoli e colaboradores (Viscoli et al,1999), C. albicans foi isolada
em 70% dos pacientes com diagnóstico de tumores sólidos e apenas em 36% dos
pacientes com neoplasias hematológicas. C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis, C.
krusei e outras espécies não-albicans foram responsáveis por 12 a 14% dos casos
cada nos pacientes com neoplasias hematológicas, e apenas por 2 a 9% cada nos
pacientes com tumores sólidos. Na análise multivariada, para os pacientes com
tumores sólidos apenas a contagem de neutrófilos no momento da infecção foi
relacionada à ocorrência de espécies não-albicans.
Algumas leveduras de espécies não-albicans, particularmente C. glabrata, C.
krusei e C. lusitaniae, apresentam menor susceptibilidade aos antifúngicos disponíveis
comercialmente. Nos EUA e países da Europa, vários autores têm mostrado a
significativa ocorrência de infecções por isolados de Candida spp. resistentes ao
fluconazol, particularmente C. glabrata (Pfaller et al,1998).
Estudo de vigilância multicêntrico realizado na Eslováquia (Karacicova et
al,2000) avaliou o padrão de resistência a diferentes antifúngicos em 252 amostras de
Candida isoladas em hemoculturas de pacientes com diferentes diagnósticos de base.
Nesta população, foram isoladas 75 amostras de C. albicans em pacientes com câncer,
sendo que todas as amostras foram susceptíveis a fluconazol e anfotericina B. Entre as
50 amostras de Candida não-albicans, 22% apresentaram resistência a fluconazol,
sendo 8 amostras de C. krusei,

1 de C. rugosa, 1 de C. tropicalis e 1 de C.

zeylanoides.
Estudo realizado no MD Cancer Center, Texas, EUA (Torres et al,2004) avaliou
o padrão de resistência a antifúngicos em 20 pacientes com diagnóstico de tumor
sólido e candidemia entre 1998 e 2002. Nesta série, 83% das amostras foram
susceptíveis a fluconazol, 1 amostra apresentou susceptibilidade dose-dependente (C.
lusitaniae, MIC 32), e 2 amostras, ambas de C. glabrata, foram resistentes a este
antifúngico (MIC 64). Todas as amostras foram sensíveis a anfotericina B.
Diferente da realidade epidemiológica dos centros médicos dos EUA e Europa,
nos países da América Latina parece haver predomínio de espécies não-albicans
sensíveis a fluconazol, particularmente C. parapsilosis e C. tropicalis.
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No Brasil, estudo multicêntrico recente realizado em 11 centros médicos
demonstrou que espécies não-albicans sensíveis a fluconazol ainda predominam em
hospitais públicos do país. Entretanto, a exposição prévia a azólicos e neoplasias foram
fatores de risco para infecção por Candida spp. resistentes a fluconazol identificados
em análise multivariada (Colombo et al,2006). Entretanto, no Brasil não há estudos de
susceptibilidade de Candida spp a antifúngicos realizados especificamente na
população de pacientes oncológicos.
Desta forma, considerando a elevada mortalidade de candidemia hematogênica
mesmo em centros médicos de excelência não há dúvidas de que a abordagem
terapêutica desta infecção representa um desafio, particularmente em pacientes
imunossuprimidos, em que a doença de base interfere na sua resposta à infecção.

1.3. Fatores prognósticos de candidemia em pacientes com tumores sólidos
A identificação de fatores prognósticos tem relevância na abordagem clínica dos
pacientes, uma vez que seu reconhecimento pode ser de utilidade para possíveis
intervenções clínicas que possam alterar o resultado terapêutico.
Neutropenia

persistente,

gravidade

da

doença,

disseminação

visceral,

manutenção de cateteres vasculares, internação em UTI e idade são fatores
prognósticos de candidíase hematogênica em câncer previamente descritos em
literatura. O uso de antifúngicos tem sido associado a melhor prognóstico em diversos
estudos (Anaissie et al,1998; Velasco et al,2004; Viscoli et al,1999; Slavin et al,2010).
Na série realizada pelo Invasive Fungal Infection Group (IFG) da European
Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) (Viscoli et al,1999) foram
encontrados como fatores de risco independentes para mortalidade idade e doença
avançada.
Estudo avaliando todos os pacientes que apresentaram candidemia no MD
Anderson Câncer Center, Texas, entre 1988 e1992 (Anaissie et al,1998) documentou
491 episódios de candidemia em 471 pacientes. Destes, 60% apresentaram resposta
favorável ao tratamento. Na análise multivariada, os fatores de risco independentes
para pior prognóstico, incluindo morte ou infecção persistente, foram maior gravidade
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avaliada pelos escores APACHE III ou SAPS, disseminação visceral e neutropenia
prolongada.
A manutenção de cateteres vasculares centrais em pacientes com candidemia é
controversa: é possível que a importância deste procedimento esteja relacionada ao
tipo de paciente, e que esta seja mais importante em pacientes não neutropênicos,
lembrando que em pacientes com diagnóstico de câncer, especialmente aqueles que
desenvolvem mucosite, a mais provável fonte da candidemia é o trato gastrointestinal
(Anaissie et al,1998). A exceção parece ser a infecção por C. parapsilosis, cuja origem
parece estar relacionada a cateteres, mesmo em pacientes com diagnóstico de câncer.
Assim, inúmeros estudos têm avaliado a importância da remoção dos cateteres
na vigência de infecção de corrente sanguínea por Candida spp, considerando a
relação entre os benefícios da remoção no tratamento da infecção e as potenciais
complicações da remoção e inserção de novo cateter.
No estudo realizado por Bodey e colaboradores (2002) 27% de episódios de
candidemia foram considerados como relacionados ao catéter. A remoção do cateter
até 72 horas após a candidemia incidente mostrou melhor evolução clínica
exclusivamente no subgrupo com candidemia relacionada a cateter.
Estudo realizado no Brasil avaliando 112 episódios de candidemia entre 2000 e
2002 em pacientes cirúrgicos com câncer demonstrou que a manutenção do cateter
venoso central foi fator de risco independente para mortalidade (Velasco et al,2004).
Tendo em vista a importância da ocorrência de candidemia em pacientes
oncológicos, o maior risco de insucesso terapêutico, bem como a pouca disponibilidade
de dados sobre candidemia nesta população em nossos hospitais, delineamos este
estudo

para

caracterizar

aspectos

complicação infecciosa em nosso meio.

epidemiológicos

e

microbiológicos

desta
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2. OBJETIVOS
Este estudo tem por objetivo contribuir com os seguintes tópicos:
Objetivos Primários:.
1-

Avaliar a incidência de infecção da corrente sanguínea (ICS) por Candida spp em

pacientes com tumores sólidos.
2-

Caracterizar aspectos epidemiológicos relacionados a candidemia em pacientes

adultos com tumores sólidos.
3-

Caracterizar fatores prognósticos em pacientes com tumores sólidos e

candidemia.
4-

Avaliar o perfil microbiológico de candidemia em pacientes oncológicos.

Objetivos Secundários
1-Comparar o padrão epidemiológico de candidemia em pacientes cirúrgicos e não
cirúrgicos com tumores sólidos.
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3-MÉTODOS
3.1-Desenho do estudo
Trata-se de estudo observacional retrospectivo com documentação sistemática
dos episódios de infecção de corrente sanguínea por Candida spp. em pacientes com
tumores sólidos admitidos no período de março de 2006 a dezembro de 2008 em dois
hospitais oncológicos do Brasil: Hospital do Câncer A. C. Camargo- Fundação Antonio
Prudente, em São Paulo-S.P, e Hospital Santa Rita, em Porto Alegre-R.S.

3.2-Caracterização dos hospitais
Criado no início dos anos 50, o Hospital do Câncer A C. Camargo é um hospital
oncológico terciário mantido pela Fundação Antonio Prudente, e é hoje um dos
principais centros de diagnóstico, tratamento, ensino e pesquisa sobre câncer da
América Latina. O hospital conta com 214 leitos de diversas especialidades, incluindo
39 leitos de UTI, dos quais 31 são leitos de leitos de UTI adulto e oito são leitos de UTI
pediátrica, e presta assistência à pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), bem
como convênios e pacientes particulares. Em média, são realizadas 7460 cirurgias por
ano.
O Hospital Santa Rita é parte do Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto
Alegre, localizado em Porto Alegre, Rio grande do Sul. Trata-se de hospital oncológico
dedicado a atividades de assistência, ensino e pesquisa. O hospital conta com 154
leitos, sendo 10 leitos de UTI. Em média, são realizadas 7620 cirurgias por ano.

3.3-Seleção dos casos:
Foram incluídos no estudo pacientes adultos (> 13 anos) com tumores sólidos
comprovados por critério anatomopatológico admitidos em ambos os hospitais
participantes ao longo do período determinado que apresentaram candidemia. Os
casos foram identificados a partir do levantamento dos resultados de hemoculturas
registrados nos laboratórios de microbiologia dos hospitais.
Candidemia incidente foi definida como a presença de pelo menos uma
hemocultura positiva para Candida sp. na presença de sinais e sintomas de infecção.
Para pacientes que apresentaram mais de uma hemocultura positiva para
Candida sp., foi considerado um episódio de candidemia o isolamento de Candida sp.
em hemoculturas no período de 30 dias a partir da data da candidemia incidente.

17

3.4-Caracterização clínica e epidemiológica dos casos
A partir da seleção de casos de fungemia documentados, foi feita busca e
revisão de prontuários para caracterização clínica e epidemiológica do caso, bem como
de sua evolução ao longo da internação, utilizando ficha padrão para coleta de dados
(anexo 1).
Os pacientes foram caracterizados com relação a informações demográficas,
clínicas e epidemiológicas, incluindo dados referentes a hospitalização, doença de
base (neoplasia), cirurgias, comorbidades, medicação, cateteres, tratamento e
evolução.

3.5- Caracterização Microbiológica das Amostras de Candida sp.

3.5.1. Coleta e Processamento de Culturas.
Sendo este estudo de caráter retrospectivo, não houve qualquer influência do
investigador na indicação, prática de coleta ou processamento das amostras.
As hemoculturas foram colhidas de pacientes admitidos nas enfermarias ou UTI
dos hospitais participantes do estudo com técnica asséptica, sendo colhidos 8 a 10 mL
de sangue para pacientes adultos e inoculados em frascos de BACTEC PLUS –
AEROBIC/F+ e processadas por sistemas automatizados: BACTEC

TM

9000 (Becton,

Dickinson and Company, NJ, USA) ou BacT/ALERT ® 3D (bioMérieux, Inc, MO, USA).
Os frascos permaneceram no aparelho até 5 a 7 dias. A identificação das espécies foi
realizada por método automatizado.

3.6-Definições utilizadas na coleta dos dados:
As definições utilizadas ao longo do estudo para a coleta sistemática e
consistente dos dados foram descritas no anexo 2.

3.7- Aspectos Éticos
O presente estudo foi submetido e aprovado pelos Comitês de Ética em
Pesquisa do Hospital do Câncer A. C. Camargo e da UNIFESP, com dispensa da
assinatura de termo de consentimento.
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3.8- Análise Estatística
Todas as informações referentes aos pacientes foram coletadas em ficha clínica
específica e armazenadas em banco de dados utilizando-se o programa “Stastistical
Package for the Social Sciences” (SPSS versão 17.0 for Windows - Corp., Chicago,
USA).
Foram considerados para o cálculo de incidência o número de admissões
hospitalares.
A análise dos dados foi realizada através da freqüência relativa. A análise
inferencial das variáveis qualitativas baseou-se na determinação de associação
utilizando o teste Qui-quadrado de Pearson (X 2) ou o Teste Exato de Fisher). O teste
exato de Fisher foi utilizado na comparação entre as variáveis qualitativas com apenas
duas categorias em cada uma. Como resultado foi apenas mostrada a probabilidade do
teste, com a letra „ª‟ ao lado para identificar qual teste foi utilizado. O teste do quiquadrado em tabelas de contingência foi aplicado na comparação entre variáveis
qualitativas quando ao menos uma das variáveis apresentava mais do que duas
categorias. Como resultado foi mostrado o valor do qui-quadrado, o número de graus
de liberdade e a probabilidade associada ao teste, com a letra „b‟ ao lado para identificar
qual teste foi utilizado. O teste não paramétrico de Kruskall-Wallis foi utilizado em
comparações entre variáveis quantitativas com variáveis qualitativas. Como resultado
foi mostrado o valor do H, (similar ao qui-quadrado), o número de graus de liberdade e
a probabilidade associada ao teste, com a letra „c‟ ao lado para identificar qual teste foi
utilizado. Nos casos de variáveis grande número de classes as estatísticas não foram
computadas. Os fatores potenciais relacionados à mortalidade foram comparados por
análise univariada e todos os fatores de identificados por essa análise como
significantes foram submetidos à regressão logística múltipla e retiradas do modelo de
acordo a sua contribuição probabilística. As variáveis independentes foram expressas
através de sua razão de risco (“odd ratios”) e os seus respectivos intervalos de
confiança de 95% foram estimados. Todas as probabilidades de significância
apresentadas serão realizadas considerando um nível de significância de 0,05. ou
5,0%.
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4. RESULTADOS
Foram avaliados 100 casos de infecção hematogênica por Candida spp.
seqüencialmente atendidos ao longo do período de março de 2006 a dezembro de
2008 em dois hospitais brasileiros dedicados ao tratamento de pacientes oncológicos.
Todos os pacientes incluídos tinham idade igual ou superior a 13 anos e diagnóstico de
tumores sólidos, em atividade ou não, comprovados por critério anatomopatológico.
Tendo em vista o grande número de pacientes cirúrgicos entre os pacientes
oncológicos com candidemia, as características desta subpopulação foram detalhadas
ao longo do estudo.

4.1-Características Gerais da População
A distribuição dos casos de acordo com o hospital de origem encontra-se na
Tabela 1.
O Hospital do Câncer A. C. Camargo contribuiu com a maior casuística (62/100)
que correspondeu a 62% dos casos, sendo 34/62 (54,8%) cirúrgicos. O Hospital Santa
Rita contribuiu com 38 casos, que corresponderam a 38% do total, sendo 19/38 (50%)
cirúrgicos. Não houve diferença significativa entre as populações de pacientes
cirúrgicos e não cirúrgicos nos hospitais.
Tabela 1. DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS DE CANDIDEMIA EM PACIENTES COM NEOPLASIAS SÓLIDAS EM
FUNÇÃO DO CENTRO E NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA.

Centro

Geral

Cirúrgicos

N

N (%)

Não
cirúrgicos

P (*)

N (%)
Hospital A. C. Camargo

62

34 (54,8)

28 (45,2)

Hospital Santa Rita

38

19 (50)

19 (50)

Total

100

53

47

0,683

(*) valor de p = comparação entre os indivíduos cirúrgicos e não cirúrgicos em função do hospital. Foi
realizado o teste exato de Fisher.

Entre os 100 pacientes que apresentaram infecção hematogênica por Candida
spp. no período estudado, 36 (36%) eram do gênero masculino e 64 (64%) do gênero
feminino, com idades variando entre 13 e 91 anos (média de 54 anos e mediana de
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57,5 anos). Entre os 53 pacientes que foram submetidos a cirurgia de grande porte
nos 30 dias precedentes a coleta da hemocultura incidente, 16 (30,2%) eram do gênero
masculino e 37(69,8%) do gênero feminino, com idades variando entre 13 e 91 anos
(mediana de 57 anos e media de 53,9 anos). Os indivíduos não cirúrgicos tinham
idades variando entre 20 e 77 anos, com media de 53,4 anos e mediana de 58,0 anos.
Destes, 20/47 (42,6%) eram do gênero masculino e 27/47 (57,4%) do gênero feminino.
Não houve assimetrias entre os grupos de pacientes quanto à idade e gênero.
Quanto à localização do tumor primário, candidemia foi mais prevalente em
pacientes com neoplasia do trato gastrointestinal, abrangendo cólon, reto ou canal
anal, correspondendo a 19/100 (19%) dos pacientes, seguido de câncer ginecológico
(não incluído câncer de mama), com 18/100 casos (18%), tumores de cabeça e
pescoço com 14/100 casos (14%) e neoplasia de mama correspondendo a 10/100
casos (10%). Tumores de pâncreas corresponderam a 4% dos casos, tumores de
sistema nervoso central, pulmão e pleura, esôfago, fígado e vias biliares e bexiga
contribuíram com 3 casos cada, enquanto que tumores de pele, ossos, duodeno e sítio
desconhecido contribuíram com 2 casos cada. Pênis e uretra, retroperitônio e músculo
contribuíram com 1 caso cada. Quando avaliados separadamente os grupos de
pacientes cirúrgicos e não cirúrgicos, observou-se que as neoplasias primárias mais
prevalentes em pacientes cirúrgicos foram cólon, reto e canal anal, com 12/53 casos
(22,6%) e ginecológico não incluindo câncer de mama com 16/53 casos (30,2%). Para
os pacientes não cirúrgicos, as neoplasias mais prevalentes foram mama, com 8/47
casos (17%) e cabeça e pescoço com 9/47 casos (19,1%) (p=0,005). A maior parte dos
pacientes apresentava tumor em atividade (95% dos casos), e metástase (60% dos
casos), sendo que esta informação não pode ser identificada nos prontuários de 33
pacientes. Entre os pacientes cirúrgicos, 31/50 (62%) apresentavam metástase e 49/52
(94,2%) tinham tumor em atividade. Para os pacientes não cirúrgicos, 29/47 (61,7%)
tinham metástase e 46/47 (97,9%) atividade tumoral no momento do diagnóstico de
candidemia. Não houve diferença significativa entre as populações estudadas para
estas variáveis.
A caracterização demográfica e da neoplasia de base dos pacientes avaliados
encontra-se na tabela 2.
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Tabela 2. CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA E DA NEOPLASIA DOS PACIENTES COM CANDIDEMIA E TUMORES
SÓLIDOS EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA NOS ÚLTIMOS 30 DIAS.
Variável

Geral

Cirúrgicos

Não Cirúrgicos

N=100

N=53 (%)

N=47 (%)

Variação

13-91

13-91

20-77

Media

54,0

53,92

53,43

1 g.l.;

Mediana

57,5

57

58

p= 0,847c

Masculino

36

16(30,2)

20 (42,6)

p =0,217a

Feminino

64

37(69,8)

27 (57,4)

Cólon/reto/canal anal

19

12 (63,2)

7 (36,8)

Ginecológico

18

16 (88,9)

2 (11,1)

Cabeça e pescoço

14

5 (35,8)

9 (64,2)

Mama

10

2 (20)

8 (80)

Estatística(*)

Idade
χ2=0,37;

Gênero

Local do Tumor Primário
χ2=16,939;
5 g.l.;
p= 0,005c

Estômago

8

4 (50)

4 (50)

Outros
Presença de Metástase

31

14 (45,2)

17 (54,8)

Presente

60

31(51,7)

29 (48,3)

χ2=4,251;

Ausente

33

15(45,45)

18(54,55)

2 g.l.;

Desconhecido

33

15(45,45)

18(54,55)

p= 0,119c

Tumor ativo

95

49 (51,6)

46 (48,4)

p =0,619a

Tumor inativo

4

3(75,0)

1(25,0)

Atividade Tumoral

(*) valor de p = comparação entre os indivíduos submetidos a cirurgia e não submetidos a cirurgia nos 30 dias antes da candidemia
incidente e as variáveis apresentadas. a teste exato de Fisher em comparação com variáveis qualitativas com duas categorias; b
teste de qui-quadrado em tabelas de contingência quando as variáveis qualitativas apresentaram mais do que duas categorias; c
Teste de Kruskall-Wallis em comparações com variáveis quantitativas.

4.2-Incidência de Candidemia
Foi avaliada a incidência de casos de candidemia em pacientes com câncer por
admissões nos dois hospitais no período do estudo. A tabela 3 mostra as incidências
de infecção hematogênica por Candida spp. nos anos de 2006, 2007 e 2008. Para o
Hospital A.C. Camargo, foi possível calcular a taxa de incidência considerando apenas
pacientes com tumores sólidos no período do estudo. Os gráficos 1 e 2 mostram a
evolução da incidência de candidemia ao longo dos anos para pacientes com
neoplasias sólidas e hematológicas e apenas para neoplasias sólidas no Hospital A.C.
Camargo.
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Tabela 3. INCIDÊNCIA DE CANDIDEMIA POR ADMISSÕES EM PACIENTES COM NEOPLASIAS NOS HOSPITAIS
PARTICIPANTES DO ESTUDO
Geral (*)
Ano

Hospital AC Camargo

Hospital Santa Rita

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

3,87

3,35

2,81

4,37

2,38

2,53

3,19

5,02

3,32

nd

nd

nd

2,44

1,40

1,56

nd

nd

nd

Taxa de Incidência em
neoplasias sólidas e
hematológicas
Taxa de Incidência em
tumores sólidos
(*) Taxa geral= número de candidemias do Hospital AC Camargo + número de candidemias do Hospital Santa Rita / admissões
Hospital AC Camargo + admissões do Hospital Santa Rita X 1000.
Nd: dado não disponível.

Gráfico 1. Incidência de candidemia por 1000 admissões em pacientes com câncer ao longo
dos anos do estudo.
6
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AC Camargo
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Santa Rita
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Total

1
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Gráfico 2. Incidência de candidemia por 1000 admissões em pacientes com tumores sólidos
ao longo dos anos do estudo- Hospital A.C. Camargo.
3
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4.3-Condições Associadas ao Desenvolvimento da Candidemia
Ao longo do estudo, foi possível avaliar as características dos pacientes em
relação a condições de risco listadas na literatura para o desenvolvimento de
candidemia. Afora a neoplasia, as doenças de base mais prevalentes na população
global foram disfunção cardíaca, correspondendo a 34/100 pacientes (34%) e
pulmonar, com 26/100 casos (26%). Nenhum paciente avaliado tinha diagnóstico de
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) ou havia recebido transplante de
órgãos sólidos ou de células hematopoiéticas. Não houve diferença significativa na
ocorrência de doenças de base entre os grupos estudados, conforme descrito na
Tabela 4.
Todos os pacientes avaliados apresentavam exposição a múltiplas condições de
risco para a ocorrência de infecção hematogênica por Candida spp. conforme descrito
na tabela 5.
Tabela 4. DISTRIBUIÇÃO DAS DOENÇAS DE BASE PRESENTES NA POPULAÇÃO DE 100 PACIENTES ONCOLÓGICOS
COM CANDIDEMIA EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA.
Doenças de base

Geral

Cirúrgicos

Não Cirúrgicos

N (%)
N=100

N (%)
N=53

N (%)
N=47

p(*)

Diabetes mellitus
Sim
Não

10 (10)
90

7 (70)

3 (30)

46(51,1)

44(48,9)

p=0,328

Doenças cardiológicas
Sim

34 (34)

21 (61,8)

13 (38,2)

Não

66

32(48,5)

34(51,5)

Sim

19 (19)

12 (63,2)

7 (36,8)

Não

81

41(50,6)

40(49,4)

p=0,290

Doenças renais
p=0,445

Doenças neurológicas
Sim

7 (7)

3 (42,9)

4 (57,1)

Não

93

50(53,8)

43(46,2)

Sim

26 (26)

13 (50)

13 (50)

Não

74

40(54,1)

34(45,9)

Sim

15 (15)

7 (46,7)

8 (53,3)

Não

83

44(53,0)

39(47,0)

Sim

8 (8)

5 (62,5)

3 (37,5)

Não

92

48(52,2)

44(47,8)

p=0,703

Doenças pulmonares
p=0,820

Doenças hepáticas
p=0,781

Doenças imunológicas
p=0,719

(*) valor de p = Comparação entre os indivíduos submetidos a cirurgia e não submetidos a cirurgia nos 30 dias antes da
candidemia incidente e as variáveis apresentadas. Foi utilizado o teste exato de Fischer.
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Tabela 5. EXPOSIÇÃO PRÉVIA AS CONDIÇÕES DE RISCO PARA CANDIDEMIA EM PACIENTES COM NEOPLASIA SÓLIDA
EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA.
Condições de risco
Uso prévio de antimicrobianos

Uso de bloqueador H2
Presença de CVC

Geral

Cirúrgicos

Não cirúrgicos

P(*)

Sim

84 (84)

46 (54,8)

38 (45,2)

p =0,586a

Não

16 (16)

7 (43,8)

9 (56,3)

Sim

82 (86,3)

43 (52,4)

39 (47,6)

Não

13 (13,7)

9 (69,2)

3 (30,8)

Sim

93 (93,9)

49 (52,7)

44 (47,3)

Não

6 (6,1)

3 (50)

3 (50)

Curta permanência

56 (60,2)

39 (69,6)

17 (30,4)

Longa permanência

33 (39,8)

8 (24,2)

25 (75,8)

Sim

19 (19,2)

12 (63,2)

7 (36,8)

Não

80 (80,8)

40 (50)

40 (50)

Sim

30 (30,6)

11 (36,7)

19 (63,3)

Não

68(69,4)

42(61,8)

26(38,2)

Sim

34 (34)

26 (76,5)

8 (23,5)

Não

66 (66)

27 (40,9)

39 (59,1)

Sim

8 (8)

5 (62,5)

3 (37,5)

Não

92

48 (52,2)

44 (47,8)

Sim

19 (19)

10 (52,6)

9 (47,4)

Não

81

43 (53,1)

38 (46,9)

Sim

14 (14,4)

4 (7,5)

10 (22,7)

Não

83 (85,6)

49 (92,5)

34 (77,3)

Tipo de CVC

Intubação orotraqueal
Uso de corticosteróide
Nutrição Parenteral
Diálise
Uso Prévio de Antifúngico

Neutropenia

Neutropenia profunda
(<100 neutrófilos)

Sim
Não

6(6,3)

3(50)

3(50)

90(93,7)

50 (55,6)

40(44,4)

Sim

42 (50,6)

31 (73,8)

11 (26,2)

Não

41(49,4)

15(36,6)

26(63,4)

Sim

33 (33)

9 (27,3)

24 (72,7)

Não

67(67)

44(65,7)

23(34,3)

Sim

9 (9,1)

2 (22,2)

7 (77,8)

Não

90(90,9)

50(55,6)

40(44,4)

Colonização prévia por Candida sp. Sim

21 (21)

8 (38,1)

13 (61,9)

Não

79 (79)

45 (57,0)

34 (43,0)

Sim

9 (9,1)

1(11,1)

8(88,9)

Não

90(90,9)

52(57,8)

38(42,2)

Sonda Vesical de Demora
Quimioterapia
Radioterapia

Mucosite

p =0,371a
p =1,000a
p <0,001a
p=0,322a
p =0,028a
p =0,001a
p =0,719a
p =1,000a
p=0,019

p=0,092

p =0,001a
p =0,001a
p =0,081a

p=0,145
p =0,011a

(*) valor de p = Comparação entre os indivíduos submetidos a cirurgia e não submetidos a cirurgia nos 30 dias antes da
candidemia incidente e as variáveis apresentadas. a teste exato de Fisher; b teste de qui-quadrado em tabelas de contingência

Foi observado que a maioria dos pacientes com tumores sólidos que apresentaram
candidemia recebeu antimicrobianos nos 15 dias que antecederam a data de coleta da
hemocultura para diagnóstico de candidemia (84%), e bloqueadores H2 (86,3%). O
dispositivo invasivo mais freqüentemente observado foi cateter venoso central (93,9%),
sendo a maioria (60,2%) cateter de curta permanência. O uso de sonda vesical de
demora foi encontrado em 50,6% dos pacientes, e intubação orotraqueal em 19,2%.
Recebiam nutrição parenteral 34% dos pacientes com candidemia.Apenas 8 pacientes
(8%) estavam em diálise.
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Com relação ao tratamento da neoplasia de base, 33% dos pacientes estavam em
quimioterapia, e apenas 9,1% em radioterapia. Neutropenia foi observada em uma
minoria de pacientes (14,4%), e mucosite documentada em apenas 9,1%.
Houve assimetrias entre os grupos cirúrgico e não cirúrgico quanto às condições
de risco estudadas. O uso de sonda vesical de demora e nutrição parenteral foram
documentados mais freqüentemente no grupo de pacientes cirúrgicos. No grupo de
pacientes não cirúrgicos, a presença de neutropenia e mucosite, o uso de
corticosteróides e o tratamento com quimioterapia na época da identificação da
levedura na hemocultura foram mais freqüentemente documentados. Houve tendência
de maior ocorrência de neutropenia profunda, considerada como número de neutrófilos
menor do que 1000/mm3 no hemograma e tratamento com radioterapia mais freqüente
para os pacientes não cirúrgicos (p=0,092 e 0,081, respectivamente).
Quanto ao uso de cateter central, no grupo de pacientes cirúrgicos, 49/53 (92,5%)
utilizavam este dispositivo, enquanto que no grupo de pacientes não cirúrgicos 38/47
(80,9%) usavam cateter central (p=0,898). O tipo de cateter venoso usado (cateter de
longa ou de curta permanência) pode ser avaliado em 89 casos. Destes, 56 (62,9%)
eram cateteres de curta permanência, e 33/89 (37%) eram de longa permanência. No
grupo de pacientes cirúrgicos, entre os 49 pacientes com cateter central, 39 (79,6%)
usavam cateter de curta permanência e 8 (20,5%) cateter de longa permanência. No
grupo de pacientes não cirúrgicos, entre os 38 pacientes com cateter central, 17
(44,7%) pacientes usavam cateter de curta permanência e 25 (65,8%) de longa
(p<0,001). Desta forma, pacientes cirúrgicos utilizaram mais cateteres de curta
permanência, enquanto que para pacientes não cirúrgicos foi mais freqüente o uso de
cateteres de longa permanência. Considerando apenas o uso ou não de cateter venoso
central, não houve diferença entre os grupos.
Havia 19/100 pacientes (19%) que estavam em uso de antifúngico previamente à
identificação da levedura na hemocultura, sendo 10/19 (52,6%) pacientes cirúrgicos e
9/19 (47,4%) pacientes não cirúrgicos (p=1,000).

O antifúngico prévio foi utilizado

como terapia empírica para 12/19 pacientes (63,2%), para tratamento de outra infecção
fúngica identificada em 5/19 pacientes (26,3%) e como profilaxia para 2/19 (10,5%)
pacientes. Todos os pacientes que receberam antifúngico prévio como profilaxia não
haviam sido submetidos a cirurgia. Entre os 12 pacientes que receberam antifúngico
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empírico, 7 (58,3%) eram cirúrgicos e 5 (41,7%) não cirúrgicos. Quanto ao tratamento
de outra infecção fúngica documentada, 3/5 (60%) pacientes eram cirúrgicos e 2/5
(40%) não cirúrgicos. O antifúngico mais utilizado previamente à documentação da
candidemia foi fluconazol, correspondendo a 18/19 pacientes (94,7%), sendo 10/18
(55,6%) pacientes cirúrgicos. Apenas um paciente havia recebido anfotericina B
deoxicolato (não cirúrgico). Não houve diferença significativa quanto ao antifúngico
usado previamente entre pacientes cirúrgicos e não cirúrgicos (p=0,279).
4.4-Apresentação clínica dos casos de candidemia
O tempo decorrido entre a data da internação e a coleta da primeira hemocultura
positiva variou entre -17 e 184 dias para a população geral, com media de 23,87 e
mediana de 17 dias, sendo de 0 a 99 dias para os pacientes cirúrgicos (média de 23,13
dias, mediana de 19 dias) e -17 a 184 dias para os não cirúrgicos (média de 24,72 dias,
mediana de 12 dias). Desta forma, houve uma tendência a maior tempo de internação
para pacientes cirúrgicos (p=0,075). Considerando como candidemia de origem
nosocomial aquelas identificadas com 72 horas ou mais de internação, 87/99 (87,9%)
dos casos foram considerados nosocomiais (um paciente não cirúrgico não foi
internado), sendo 50/53 (94,3%) dos casos cirúrgicos e 37/46 (80,4%) dos casos não
cirúrgicos assim, houve tendência à maior ocorrência de candidemia nosocomial em
pacientes cirúrgicos (p=0,061). Entre os 87 casos considerados nosocomiais, o tempo
da internação até a candidemia variou de 4 a 184 dias, com média de 27,38 e mediana
de 19 dias. Entre os pacientes cirúrgicos que apresentaram candidemia nosocomial, o
tempo para ocorrência da candidemia foi de 5 a 99 dias, com media de 24,5 e mediana
de 19,5 dias, enquanto que os pacientes não cirúrgicos com candidemia nosocomial
tiveram tempo entre a internação e o diagnóstico de candidemia de 4 a 184 dias, com
media de 31,27 e mediana de 17 dias.
A maior parte dos pacientes estava internada (92/100 pacientes) no momento da
candidemia incidente, sendo que 36/92 (39,1%) pacientes estavam em unidade de
terapia intensiva (UTI). Na população de pacientes cirúrgicos, 52/53 (98,1%) estavam
internados, sendo que 26/50 (52%) dos pacientes estavam em UTI. Não foi possível
obter a informação de unidade de internação para dois pacientes. Na população dos
pacientes não cirúrgicos. 40/47 (85,1%) pacientes estavam internados, sendo que
10/36 (27,8%) pacientes encontravam-se em UTI. Não foi possível obter esta
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informação para quatro pacientes. Assim, internação na data da candidemia incidente e
internação em UTI foram mais comumente observadas para pacientes cirúrgicos
(p=0,024 e 0,029 respectivamente). Entre os oito pacientes que não estavam
internados, seis tiveram hemoculturas colhidas no Pronto Socorro e dois em consulta
ambulatorial. Pacientes não cirúrgicos tiveram mais internações nos três meses
precedentes ao diagnóstico de candidemia (p=0,021). Esta informação não estava
disponível no prontuário de dois pacientes não cirúrgicos.
A ocorrência de infecção bacteriana primária de corrente sanguínea nos 14 dias
precedentes à candidemia incidente foi documentada em 20 pacientes (20,8%), sendo
metade no mesmo dia da candidemia e metade nos dias anteriores. Houve tendência
de maior ocorrência deste tipo de infecção em pacientes não cirúrgicos. Neste grupo
foram documentados 9/53 (17%) casos de bacteremia, sendo 4/9 (44,4%) no mesmo
dia do diagnóstico de candidemia e 5/9 (55,6%) até 14 dias antes, enquanto que no
grupo não cirúrgico foram 11/47 casos (23,4% dos pacientes), sendo 6/11 (54,5%) no
dia do diagnóstico de candidemia e 5/11 (45,5%) até 14 dias antes (X=5,755, p=0,056).
Esta informação não estava disponível no prontuário de 4 pacientes não cirúrgicos.
Não houve diferença significativa quanto à data da ocorrência da infecção de corrente
sanguínea (p=0,653). Outras infecções bacterianas foram documentadas em 39 (39%)
dos pacientes, sendo que esta informação não estava disponível no prontuário de um
paciente cirúrgico. Nos pacientes submetidos a cirurgia de grande porte, 24/52 (46,2%)
tiveram diagnóstico de outras infecções bacterianas que não as primárias da corrente
sanguínea, enquanto que 15/47 (31,9%) dos pacientes não cirúrgicos tiveram este
diagnóstico (p=0,157). O sítio desta infecção mais prevalente foi urina, responsável por
14 (14%) dos casos, sendo metade em pacientes cirúrgicos e metade em não
cirúrgicos, seguido de trato respiratório com 11 casos (11,%), sendo 5/11 (45,5%) em
pacientes cirúrgicos e 6/11 (54,5%) em não cirúrgicos, e trato gastrointestinal com nove
casos (9%), sendo 8/9 (88,9%) em pacientes cirúrgicos e apenas 1/9 (11,1%) em
pacientes não cirúrgicos.
Entre os pacientes avaliados, 14/100 (14%) apresentavam critérios para
diagnóstico de sepse, 25/100 (25%) para sepse grave, 17/100 (17%) para choque
séptico. Não apresentavam critérios para sepse 38/100 (38%) dos pacientes. Para seis
pacientes (quatro cirúrgicos e dois não cirúrgicos) não foi possível realizar esta
classificação. No grupo de pacientes cirúrgicos, 7/49 (14,3%) apresentavam critérios
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para sepse, 14/49 (28,6%) para sepse grave, 11/49 (22,4%) para choque séptico e
17/49 (34,7%) não tinham critérios para sepse. No grupo dos pacientes não cirúrgicos,
7/45 (15,6%) puderam ser classificados com sépticos, 11/45 (24,4%) tiveram sepse
grave, 6/45 (13,3%) choque séptico e 21/45 (46,7%) sem critérios para sepse. Não
houve diferença significativa entre os grupos para esta classificação.
A caracterização da apresentação clínica dos casos de candidemia encontra-se
na tabela 6.
Foi possível calcular o escore APACHE II para 54/100 pacientes (54%), sendo
29/53 (54,7%) cirúrgicos e 25/47 (53,2%) não cirúrgicos. Para os pacientes avaliados,
este variou entre 2 e 45, com mediana de 14,5. No grupo dos pacientes cirúrgicos,
este escore variou entre 2 e 45, com mediana de 18,00 e media de 19,97. No grupo
dos pacientes não cirúrgicos, a variação foi de 3 a 33, com mediana de 12 e media
13,68 (p=0,023). A tabela 7 mostra o perfil de escore APACHE para os grupos
estudados e demonstra que os pacientes cirúrgicos possuíam maior gravidade quando
comparados com os pacientes não cirúrgicos.
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Tabela 6. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DOS CASOS DE CANDIDEMIA EM PACIENTES COM NEOPLASIA SÓLIDA
EM FUNÇÃO DA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA

Geral

Cirúrgicos

Não cirúrgicos

N
N=100

N (%)
N=53

N (%)
N=47

Internados na data do diagnóstico de
candidemia
sim

92

52 (56,5)

40 (43,5)

não

8

1 (12,5)

7 (87,5)

-17 a 184

0 a 99

-17 a 184

χ2=3,167;

23,87

23,13

24,72

1 g.l.;

17

19

12

p= 0,075c

Candidemia nosocomial (>72h após a
internação)
sim

87

50 (57,5)

37 (42,5)

P=0,061

não

12

3 (25)

9 (75)

sim

36

26 (72,2)

10 (27,8)

não

50

24 (48,0)

26 (52,0)

sim

37

14(37,84)

23(62,16)

não

60

38(63,33)

22(36,67)

Tempo da internação à coleta da
hemocultura incidente (dias)
Variação
Média
Mediana

P(*)

P= 0,024ª

Internação em UTI
P= 0,029ª

Internação prévia (nos últimos 3
meses)

Infecção bacteriana primária da
corrente sanguínea

P= 0,021ª
Χ2=5,755

sim

20

não

76

9 (45)

11 (55)

2 g.l

44 (57,9)

32 (42,1)

P=0,056

Outras infecções bacterianas
documentadas
sim

39

24 (61,5)

15 (38,5)

não

60

28 (46,7)

32 (53,3)

Outras hemoculturas positivas para
Candida sp. após incidente
sim

23

11 (47,8)

12 (65,2)

não

77

42 (54,5)

35 (45,5)

Sepse

14

7 (50,0)

7 (50,0)

P= 0,157ª

p= 0,638ª

Classificação de Sepse
Χ2= 2,095

Sepse Grave

25

14 (56,0)

11 (44,0)

3 g.l.;

Choque séptico

17

11 (64,7)

6 (35,3)

P= 0,555

Ausência de Critérios para Sepse

38

17 (44,7)

21 (55,3)

(*) valor de p = Comparação entre os indivíduos submetidos a cirurgia e não submetidos a cirurgia nos 30 dias antes da
candidemia incidente e as variáveis apresentadas. a teste exato de; b teste de qui-quadrado em tabelas de contingência; c Teste de
Kruskall-Wallis; d estatística não computada.
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Tabela 7. VARIAÇÃO, MÉDIA E MEDIANA DO ESCORE APACHE II EM PACIENTES COM TUMOR SÓLIDO E CANDIDEMIA
EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
Escore APACHE II (N)

Variação

Média

Mediana

p (*)

Cirúrgicos

2 - 45

19,97

18

χ2=5,178; 1 g.l.;

Não Cirúrgicos

3 - 33

13,68

12

p= 0,023c

Total

2-45

17,06

14,50

(*) valor de p = comparação não paramétrica dos postos médios do escore APACHE II entre os indivíduos submetidos a cirurgia e
não submetidos a cirurgia nos 30 dias antes da candidemia incidente utilizando o teste de Kruskal-wallis.

A caracterização dos procedimentos cirúrgicos realizados encontra-se na tabela 8.
Vale ressaltar que entre os 53 pacientes cirúrgicos, 22/53 (41,5%) precisaram de pelo
menos uma nova cirurgia nos 30 dias subseqüentes à data da candidemia.
Considerando a segunda cirurgia, apenas 6/22 (27,3%) foram eletivas. Uma terceira
cirurgia foi realizada em 9/53 (17%) pacientes, sendo 4 eletivas. Foram submetidos a
mais de 3 procedimentos cirúrgicos 5/53 (9,4%) pacientes.
Tabela 8. CARACTERIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS EM DIFERENTES CIRURGIAS.
Primeira Cirurgia

Segunda Cirurgia

Terceira Cirurgia

N (%)

N (%)

N (%)

N=53

N=22

N=9

Eletiva

40 (75,5)

6 (26,1)

4 (44,4)

Urgência/Emergência

13 (24,5)

17 (73,9)

5 (55,6)

Cirurgia Limpa

6 (11,3)

2 (9,1)

1 (12,5)

Transfusão de hemocomponentes

15 (28,3)

5 (23,8)

0 (0)

Variação

1-4

1-5

3-5

Média

2,53

2,79

4,00

Mediana

2,5

3,00

4,00

53

22

9

Indicação Cirúrgica

ASA

Total

Quanto ao local de abordagem cirúrgica, candidemia foi mais prevalente em
cirurgia de trato gastrointestinal, correspondendo a 24/53 casos (45,3%), seguida de
cirurgia de trato urinário com 6/53 casos (11,3%). A caracterização de sítio cirúrgico
encontra-se na tabela 9, considerando, para cada paciente todas as cirurgias
realizadas.
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Tabela 9. DISTRIBUIÇÃO DE SÍTIOS CIRÚRGICOS ABORDADOS NOS 53 PACIENTES COM CANDIDEMIA EXPOSTOS
A ESTE PROCEDIMENTO.
Local de Abordagem Cirúrgica

N

(%)

Trato Gastrointestinal

24

45,3

Trato Urinário

6

11,3

Trato Gastrointestinal + Urinário + Genital

5

9,4

Cabeça e Pescoço

4

7,5

Trato Gastrointestinal +Urinário

3

5,7

Trato Gastrointestinal + genital

2

3,8

Sistema Nervoso Central

2

3,8

Retroperitônio

2

3,8

Tórax

1

1,9

Fígado

1

1,9

Sistema Vascular

1

1,9

TOTAL

53

100

4.5-Distribuição das espécies de Candida sp.
Para sete dos 100 casos estudados, a identificação final da espécie não foi
realizada. Desta forma, considerando os 93 casos identificados, em 47 (50,5%) a
espécie identificada foi Candida albicans, seguida de Candida parapsilosis com 16/93
casos (17,2%), Candida tropicalis com 11/93 casos (11,8%) e Candida glabrata com
8/93 casos (8,6%). Apesar da baixa freqüência de ocorrência de Candida glabrata
nesta população em relação ao hemisfério norte, somando-se Candida glabrata e
Candida krusei teremos um índice de 11,8%, que é superior a outras casuísticas.
A distribuição de espécies isoladas segundo a necessidade de procedimento
cirúrgico encontra-se descrita na tabela 10.
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Tabela 10. DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES DE CANDIDA ISOLADAS EM PACIENTES COM NEOPLASIAS SÓLIDAS EM
FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
Espécie

Geral

Cirúrgicos

Não cirúrgicos

N

N (%)

N (%)

C. albicans

47

26 (55,3)

21 (44,7)

C. parapsilosis

16

8 (50)

8 (50)

C. tropicalis

11

6 (54,5)

5 (45,5)

7 g.l.;

C. glabrata

8

4 (50)

4 (50)

P= 0,803

C. guilliermondii

4

1 (25)

3 (75)

C. famata

4

1 (25)

3 (75)

C. krusei

3

2 (66,7)

1 (33,3)

TOTAL

93

48

45

p(*)

Χ2= 3,793

(*) Valor de p= Comparação entre os indivíduos submetidos a cirurgia e não submetidos a cirurgia nos 30 dias antes da candidemia
incidente e as espécies de Candida isoladas. Foi utilizado teste exato de Fischer.

Tanto para pacientes cirúrgicos quanto para não cirúrgicos houve predomínio
absoluto de Candida albicans, seguidos de C. parapsilosis e C. tropicalis. Não houve
diferença significativa entre as espécies para os grupos estudados. Na tabela 11
observamos a comparação entre os grupos estudados para as 3 espécies mais
prevalentes, mostrando que não houve diferença significativa na ocorrência destas
entre pacientes cirúrgicos e não cirúrgicos.
Tabela 11. DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES MAIS CIOMUMENTE IDENTIFICADAS EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE
PPROCEDIMENTO CIRÚRGICO
Espécie

Geral

Cirúrgicos

Não cirúrgicos

N

N (%)

N (%)

C. albicans

47

26 (55,3)

21 (44,7)

0,680

C. parapsilosis

16

8 (50)

8 (50)

1,000

C. tropicalis

11

6 (54,5)

5 (45,5)

1,000

Total

94

49

45

p (*)

(*) Valor de p= Comparação entre os indivíduos submetidos a cirurgia e não submetidos a cirurgia nos 30 dias antes da candidemia
incidente e as espécies de Candida isoladas. Foi utilizado teste exato de Fischer.

4.6-Abordagem Terapêutica e Evolução
Receberam tratamento para a candidemia 86/100 pacientes (86%), sendo que
70/86 (81,4%) receberam fluconazol, 7/86 (8,1%) receberam caspofungina, 6/86
pacientes (7,0%) receberam anfotericina B deoxicolato, 2/86 pacientes (2,3%)
receberam formulações lipídicas de anfotericina B e 1/86 paciente (1,2%) recebeu
anidulafungina como terapêutica primária. Em 22/86 casos (25,6%) houve troca de
antifúngico durante o tratamento. Neste caso, a segunda droga mais utilizada foi a
caspofungina, com 9/22 (40,9%), seguida de anfotericina B deoxicolato em 7/22 casos
(31,8%), formulações lipídicas de anfotericina B em 4/22 casos (18,2%) e fluconazol
em 2/22 casos (9,1%). Na população de pacientes que sofreram procedimento
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cirúrgico, 44/53 (83%) receberam tratamento, enquanto que na população de pacientes
que não sofreram procedimento cirúrgico, 42/47 (89,4%) receberam tratamento
(p=0,402). O antifúngico mais utilizado como terapêutica primária foi o fluconazol em
ambos os grupos: 34/44 (73,3%) no grupo cirúrgico e 36/42 (85,7%). No grupo de
pacientes cirúrgicos, 14/44 (31,8%) receberam uma segunda droga como tratamento,
sendo 6/14 (42,9%) caspofungina, 5/14 (35,7%) anfotericina B deoxicolato, 2/14
(14,3%) formulações lipídicas de anfotericina B e 1/14 (7,1%) fluconazol. No grupo de
pacientes não cirúrgicos, 8/24 (33,3%) receberam uma segunda droga, sendo 3/8
(37,5%) caspofungina, 2/8 (25%) anfotericina B, 2/8 (25%) formulações lipídicas de
anfotericina B e 1/8 (12,5%) fluconazol.
O tempo entre a coleta da hemocultura incidente e o início do tratamento variou
entre 0 e 21 dias para a população global. No grupo dos pacientes cirúrgicos, o tempo
para início do tratamento foi de 0 a 21 dias, com mediana de 2,00 e media de 3,68.
Para os pacientes não cirúrgicos, este período variou de 0 a 17 dias, com mediana de
3,00 e média de 4,02 dias (p=0,576).
O tempo de tratamento na população global variou entre 1 e 59 dias, com média de
12,36 dias e mediana de 8,5 dias. Para o grupo de pacientes cirúrgicos, a duração do
tratamento foi de 1 a 59 dias, com média de 13,84 e mediana de 12 dias. No grupo não
cirúrgico, o tratamento durou 1 a 27 dias, com média de 10,81 e mediana de 10 dias
(p=0,536).
Considerando candidemia persistente aquelas em que nova hemocultura foi
positiva após mais de três dias da coleta da primeira hemocultura positiva para
Candida spp., observamos esta ocorrência em 13 casos (13%), sendo 6 cirúrgicos e 7
não cirúrgicos. Candida albicans foi responsável por quatro casos, todos cirúrgicos, C.
parapsilosis foi responsável por apenas um caso (não cirúrgico), C. krusei foi
responsável por um caso (não cirúrgico), C. tropicalis apresentou dois casos, ambos
não cirúrgicos, e C. glabrata e C. famata apresentaram dois casos cada, sendo um
cirúrgico e um não cirúrgico para cada espécie. Não houve diferença significativa entre
as espécies para os grupos avaliados. Houve apenas uma divergência de espécie
entre a primeira e a segunda espécie. Neste caso, foi isolada C. albicans na primeira
hemocultura e C. parapsilosis na segunda. Entre os 13 pacientes, 12 estavam em uso
de cateter venoso central. Entretanto, vale ressaltar que o cateter foi removido em
apenas 4/12 casos (33,3%), enquanto que a taxa de retirada do cateter na população
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geral foi de 46%. Apenas dois destes pacientes receberam fluconazol prévio, sendo um
caso de C. glabrata e um caso de C. Krusei. Entre os 13 casos, sete evoluíram para
óbito (53,8%).
O cateter venoso central foi removido para 46/100 pacientes (46%). Em nove casos
não foram encontradas informações no prontuário. Para os pacientes cirúrgicos, 21/47
(44,6%) tiveram seu cateter removido. O cateter foi removido para 25/44 (56,8%) dos
pacientes não cirúrgicos. Não houve diferença significativa entre a taxa de remoção em
pacientes cirúrgicos e não cirúrgicos (p=0,399). O tempo entre a identificação da
levedura na hemocultura e a remoção do cateter pode ser avaliado em 71 casos, sendo
que este variou de 0 a 34 dias, com média de 5 dias e mediana de 3 dias. No grupo de
pacientes cirúrgicos, este tempo foi de 0 a 34 dias, com media de média 4,17 dias e
mediana de 2,0 dias. Para os não cirúrgicos, o cateter foi removido de 1 a 26 dias após
a documentação da candidemia, com média de 6,13 dias e mediana de 4,00 (p=0,001).
Foram identificados sinais de envolvimento de outros órgãos em 5/100 pacientes
(5%), sendo 4/5 (80%) com acometimento abdominal e 1/5 (20%) com endocardite.
A mortalidade geral em 30 dias encontrada foi de 45%, sendo 24/52 dos pacientes
cirúrgicos (46,2%) e 21/47 dos pacientes não cirúrgicos (44,7%). Não havia
informações em prontuário sobre a evolução de um dos pacientes cirúrgicos. Não
houve diferença significativa entre os grupos quanto à mortalidade. O tempo entre a
data da candidemia incidente e o óbito variou de 0 a 27 dias, com média de 11,23 dias
e mediana de 13 dias. O tempo entre o inicio do tratamento e o óbito variou de 1 a 24
dias, com media de 8,97 dias e mediana de 8 dias. Não houve assimetria entre
pacientes cirúrgicos e não cirúrgicos.
Não foi possível avaliar, com os dados de prontuário, a mortalidade atribuída à
candidemia.
A tabela 12 mostra os fatores relacionados ao tratamento e evolução dos
pacientes.
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Tabela 12. CARACTERIZAÇÃO DE FATORES RELACIONADOS AO TRATAMENTO E EVOLUÇÃO DOS PACIENTES
ONCOLÓGICOS COM CANDIDEMIA EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA.

Fatores

Geral
N=100

Cirúrgicos
(%)
N=53

Não Cirúrgicos
(%)
N=47

sim

86

44 (51,2)

42 (48,8)

não

9

9 (64,3)

5 (35,7)

p(*)

Tratamento
p= 0,402ª

Tempo início tratamento
0-21

0-21

0-17

Média

3,85

3,68

3,95

X²= 0,285
1 g.l.;

Mediana

3,00

2,00

3,00

p= 0,576

sim

46

21 (45,7)

25 (54,3)

p= 0,399ª

não

43

24 (55,8)

19 (44,2)

Tempo para retirada do cateter
(media em dias)
Variação

0-34

0-34

1-26

Media

5,00

4,17

6,13

1 g.l.;

Mediana
Tempo de tratamento ( media em
dias)
Variação

3,00

2,00

4,00

p= 0,001

1-59

2-28

4-27

X²= 0,383

Media

12,36

10,73

10,77

1 g.l.;

Mediana

8,5

9

8

p= 0,536

sim

45

24 (53,3)

21 (46,7)

p= 1,000ª

não

54

28 (51,9)

26 (48,1)

sim

42

19 (45,2)

23 (54,8)

não

57

34 (58,6)

23 (40,4)

Retirada do CVC

X²= 10,245

Mortalidade em 30 dias

Alta hospitalar em 30 dias
p= 0,221ª

Tempo da candidemia ao óbito
(média em dias)
Variação

0-27

4-27

4-26

Media

11,23

14,53

13,67

1 g.l.;

X²= 0,020

Mediana
Tempo do início do tratamento ao
óbito (média em dias)
Variação

13

13

13

p= 0,888

1-24

1-24

1-24

X²= 0,276

Media

8,97

9,74

8,12

1 g.l.;

Mediana

8,00

10,00

7,00

p= 0,599

(*) valor de p = Comparação entre os indivíduos submetidos a cirurgia e não submetidos a cirurgia nos 30 dias antes da
candidemia incidente e as variáveis apresentadas. a teste exato de; b teste de qui-quadrado em tabelas de contingência; c Teste de
Kruskall-Wallis; d estatística não computada.

4.7- Fatores Prognósticos
A caracterização demográfica e da neoplasia de base foi semelhante entre os
pacientes que evoluíram para óbito e aqueles que sobreviveram (tabela 13).
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Tabela 13. CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA E DA NEOPLASIA EM PACIENTES COM TUMORES SÓLIDOS E
CANDIDEMIA EM FUNÇÃO DA MORTALIDADE.

N

Óbito (**)
Não
N (%)
N =54

Sim
N (%)
N =45

Masculino

36

19 (52,8)

17 (47,2)

Feminino

63

35 (55,6)

28 (44,4)

Variação

13-91

20-75

13-91

X²= 0.305

Media

53,69

53,19

54,18

1 g.l.;

Mediana

57,5

56,5

58

p= 0,581

Cólon/reto/canal anal

18

13 (72,2)

5 (27,8)

Ginecológico

18

9 (50,0)

9 (50,0)

Cabeça e Pescoço

14

6 (42,9)

8 (57,1)

5 g.l.;

Mama

10

54 (54,5)

45 (45,5)

P=0,404

Variável
Total

p (*)

Caracterização Epidemiológica
Gênero
p= 0,836ª

Idade

Caracterização da neoplasia
Local do Tumor primário

Estômago

8

6 (75,0)

2 (25,0)

Outros

31

15 (48,4)

16 (51,6)

X²= 5,097

Presença de Metástase (59)
sim

59

32 (54,2)

27 (45,8)

não

33

18 (54,5)

15 (45,5)

p= 1,000ª

Atividade Tumoral (94)
sim

94

51 (54,3)

43 (45,7)

não

4

3 (75,0)

1 (25,0)

p= 0,625ª

Status do Tumor
Primário

65

38 (58,5)

27 (41,5)

Recidiva

29

14 (48,3)

15 (51,7)

2 g.l.;

Cura

3

2 (66,7)

1 (33,3)

P= 0,608

X²= 0,995

(*) valor de p = Comparação entre os indivíduos que evoluíram para óbito e os que sobreviveram nos 30 dias após a candidemia
incidente e as variáveis apresentadas. a teste exato de; b teste de qui-quadrado em tabelas de contingência; c Teste de KruskallWallis; d estatística não computada.
(**) Para um paciente não foram encontradas informações no prontuário quanto à sobrevivência em 30 dias.

Quanto à apresentação clínica dos casos, em análise univariada, os fatores
relacionados a pior prognóstico para os pacientes com candidemia e tumor sólido
foram internação em UTI, classificação de sepse e choque séptico e escores de
APACHE mais elevados. Óbito foi também mais relacionado a ocorrência de infecção
bacteriana primária da corrente sanguínea documentada nos 15 dias anteriores à data
da candidemia incidente, conforme tabela 14.
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Tabela 14. APRESENTAÇÃO CLÍNICA DOS CASOS DE CANDIDEMIA EM PACIENTES COM TUMORES SÓLIDOS EM
FUNÇÃO DA MORTALIDADE.
Óbito (**)
p (*)
Variável (N)
Total

Não

Sim

(N)

N =54

N =45

UTI

36

13 (36,1)

23 (63,9)

Enfermaria

49

29 (59,2)

20 (40,8)

sim

36

20 (55,6)

16 (44,4)

não

60

32 (53,3)

28 (46,7)

Apresentação Clínica
Unidade de Internação-UTI
p= 0,048ª

Internação Prévia (últimos 3
meses)
p= 1,000ª

Classificação de Sepse
Sepse

14

9 (64,3)

5 (35,7)

X²= 27,555

Sepse Grave

25

6 (24)

19 (76)

3 g.l.;

Choque séptico

17

4 (23,5)

13 (76,5)

p= 0,000

Ausência de Critérios para sepse

38

31 (81,6)

7 (18,4)

APACHE II
Variação

2-45

2-30

5-45

Média

17,05

12,57

22,67

1 g.l.;

Mediana

14,50

10,5

21,5

P= 0,000

Infecção bacteriana primária da
corrente sanguínea prévia
Sim

20

7 (35)

13 (65)

X²=6,650
2 g.l.;

43 (57,3)

32 (42,7)

p=0,036

P=1,000

Não

75

Outras Infecções bacterianas
documentadas
Sim

39

21(53,8)

18 (46,2)

Não

59

33 (55,9)

26 (44,1)

X²= 13,208

Uso prévio de antibiótico
sim

84

44 (52,4)

40 (47,6)

não

15

10 (66,7)

5 (33,3)

p= 0,402ª

Espécie isolada
C. albicans

47

24 (51,1)

23 (48,9)

C. parapsilosis

16

10 (62,5)

6 (37,5)

3 g.l.;

C. tropicalis

11

Outras

19

3 (27,3)
12 (63,2)

P= 0,226

8 (72,7)
7 (36,8)

X²= 4,354

(*) valor de p = Comparação entre os indivíduos que evoluíram para óbito e os que sobreviveram nos 30 dias após a candidemia
incidente e as variáveis apresentadas. a teste exato de; b teste de qui-quadrado em tabelas de contingência; c Teste de KruskallWallis; d estatística não computada.
(**) Para um paciente não foram encontradas informações no prontuário quanto à sobrevivência em 30 dias.

Com relação às condições de risco para candidemia, em análise univariada óbito
foi relacionado a ventilação mecânica, neutropenia profunda, uso de corticosteróides e
bloqueadores H2, conforme tabela 15.
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Tabela 15. CONDIÇÕES DE RISCO PARA CANDIDEMIA EM PACIENTES COM TUMORES SÓLIDOS EM FUNÇÃO DA
MORTALIDADE.
Óbito (**)
p (*)
Condições de Risco
Total (N)
Não (N=54)
Sim (N=45)
Cirurgia
sim

52

28 (53,8)

24 (46,2)

não

47

26 (55,3)

21 (44,7)

P= 1,000ª

Neutropenia
sim

14

5 (35,7)

9 (64,3)

não

82

47 (57,3

35 (42,7)

sim

6

0 (0)

6 (100)

não

89

51 (57,3)

38 (42,7)

p= 0,156ª

Neutropenia Profunda
p= 0,008ª

Mucosite
sim

9

6 (66,7)

3 (33,3)

não

89

48 (53,9)

41 (46,1)

p= 0,509ª

Diálise
sim

8

2 (25)

6 (75)

não

91

52 (57,1)

39 (42,9)

p= 0,136ª

Cateter venoso central
sim

93

50 (53,8)

43 (46,2)

não

6

4 (66,7)

2 (33,3)

P= 0,686ª

Corticóide
sim

29

11 (37,9)

18 (62,1)

não

68

42 (61,8)

26 (38,2)

p= 0,045ª

Quimioterapia
sim

33

18 (54,5)

15 (45,5)

não

66

36 (54,5)

30 (45,5)

p= 1,000ª

Radioterapia
sim

9

6 (66,7)

3 (33,3)

não

89

47 (52,8)

42 (47,2)

Total

99

53

45

p= 0,501ª

Bloqueador H2
sim

82

39 (47,6)

43 (52,4)

não

12

10 (83,3)

2 (16,7)

Total

94

49

45

p= 0,029ª

Intubação orotraqueal
sim

19

3 (15,8)

16 (84,2)

não

79

50 (63,3)

29 (36,7)

p=0,000ª

Nutrição parenteral
sim

33

14 (42,4)

19 (57,6)

não

66

40 (60,6)

26 (39,4)

p= 0,093ª
p= 0,077ª

SVD
sim

41

16 (39)

25 (61)

não

41

25 (61,0)

16 (39,0)

sim

19

7 (36,8)

12 (63,2)

não

80

47 (58,8)

33 (41,3)

Antifúngico Prévio
p= 0,123ª

Colonização por Candida spp.
Sim

21

9 (42,9)

12 (57,1)

Não

78

45 (57,7)

33 (42,3)

0,324ª

(*) valor de p = Comparação entre os indivíduos que evoluíram para óbito e os que sobreviveram nos 30 dias após a candidemia
incidente e as variáveis apresentadas. a teste exato de; b teste de qui-quadrado em tabelas de contingência; c Teste de KruskallWallis; d estatística não computada.
(**) Para um paciente não foram encontradas informações no prontuário quanto à sobrevivência em 30 dias.
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Com relação a estratégias de tratamento e evolução dos casos, manutenção do
cateter venoso central e maior tempo para remoção do cateter foram relacionados a
pior prognóstico em análise univariada, conforme tabela 16. Foi observada tendência à
maior mortalidade entre pacientes em uso de sonda vesical de demora e nutrição
parenteral (p=0,077 e 0,093 respectivamente).
Tabela 16. CARACTERIZAÇÃO DE TRATAMENTO E EVOLUÇÃO DE PACIENTES COM CANDIDEMIA E TUMORES SÓLIDOS
EM FUNÇÃO DA MORTALIDADE.
Óbito (**)

Variável
Tratamento e Evolução

p (*)

Total

Não

Sim

(N)

N =54

N =45

sim

86

48 (55,8)

38 (44,2)

não

13

6 (46,2)

7 (53,8)

Variação

0-21

0-18

0-21

X²= 4,509

Média

3,81

4,31

3,26

1 g.l.;

Mediana

3,00

3

2

P= 0,032

sim

46

32 (69,6)

14 (30,4)

p= 0,003ª

não

43

16 (37,2)

27 (62,8)

Variação

0-34

0-34

0-19

Média

5,00

4,95

5,07

1 g.l.;

Mediana

3,00

3

3

P= 0,681
p=1,000

Tratamento
p= 0,561ª

Tempo para início do Tratamento

Remoção do Cateter

Tempo para Remoção do Cateter
X²= 0169

Candidemia Persistente
Sim

13

6 (46,2)

7 (53,8)

Não

10

5 (50%)

5 (50%)

(*) valor de p = Comparação entre os indivíduos que evoluíram para óbito e os que sobreviceram nos 30 dias após a candidemia
incidente e as variáveis apresentadas. a teste exato de; b teste de qui-quadrado em tabelas de contingência; c Teste de KruskallWallis; d estatística não computada.
(**) Para um paciente não foram encontradas informações no prontuário quanto à sobrevivência em 30 dias.

Quando realizada regressão logística para as variáveis analisadas, uso prévio de
corticosteróides e internação em UTI foram relacionadas a pior prognóstico, conforme
tabela 17.
Tabela 17. REGRESSÃO LOGÍSTICA DAS CONDIÇÕES DE RISCO PARA MORTALIDADE EM PACIENTES COM
CANDIDEMIA E TUMOR SÓLIDO.
Variável

OR

IC 95%

p

Internação em UTI

2,01

1,21-3,34

0,01

Uso prévio de corticosteróides

3,50

1,18-10,37

0,02

OR: Odds ratio

Desta forma, os fatores relacionados ao prognóstico foram avaliados
separadamente para as populações cirúrgica e não cirúrgica.
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Na população de pacientes cirúrgicos, as características demográficas e da
neoplasia de base foram semelhantes entre pacientes que sobreviveram e aqueles que
evoluíram para óbito (tabela 18). Em análise univariada, houve tendência de maior
mortalidade para pacientes com idade mais avançada (p=0,096).
Quanto à caracterização da cirurgia, em análise univariada, a mortalidade foi maior
para pacientes que receberam transfusão de hemocomponentes no ato da cirurgia
(p<0,000). Houve tendência à maior mortalidade entre os pacientes submetidos a mais
de uma cirurgia (p=0,088), conforme descrito na tabela 19.
Com relação à apresentação clínica e condições de risco para candidemia nos
pacientes submetidos a cirurgia, em análise univariada a mortalidade foi maior em
pacientes com escores de APACHE mais elevados e pacientes em choque séptico ou
sepse grave. Houve tendência de maior mortalidade entre os pacientes cirúrgicos que
apresentaram neutropenia profunda, embora apenas três pacientes deste grupo
apresentassem esta condição de risco (p=0,092). A mortalidade foi maior entre os
pacientes que necessitaram de ventilação mecânica e nutrição parenteral (p=0,007 e
0,050, respectivamente). Houve tendência à maior mortalidade para pacientes que
receberam bloqueador H2 (p=0,053). As tabelas 20 e 21 mostram a apresentação
clínica e condições de risco para candidemia no grupo de pacientes cirúrgicos.
Os fatores relacionados ao tratamento de pacientes cirúrgicos não mostraram
diferenças na mortalidade, conforme tabela 22.
Quando realizada regressão logística,
apresentou significância estatística.

nenhum dos fatores analisados
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Tabela 18. CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA E DA NEOPLASIA EM PACIENTES CIRÚRGICOS COM CANDIDEMIA E
TUMORES SÓLIDOS EM FUNÇÃO DA MORTALIDADE.
Óbito (**)

Variável (N)

p (*)

Não

Sim

N =28

N =24

(53,8)

(46,2)

Caracterização Epidemiológica
Gênero
Masculino (16)

7 (43,8)

9 (56,2)

feminino (36)

21 (58,3)

15 (41,7)

Variação

24-74

13-91

Media

53,43

54,29

1 g.l.;

55

61,5

p= 0,096

Ginecológico não mama (16)

7 (43,8)

9 (56,2)

Cólon/reto/canal anal (11)

7 (63,6)

4 (36,4)

Cabeça e Pescoço (5)

3 (60)

2 (40)

Estômago (4)

2 (50)

2 (50)

Fígado/vias biliares (3)

1 (33,3)

2 (66,7)

Mama (2)

2 (100)

0 (0)

Bexiga (2)

1 (50)

1 (50)

Pâncreas (2)

1 (50)

1 (50)

12 g.l.;

Duodeno (2)

2 (100)

0 (0)

p= 0,585

Desconhecido (2)

p= 0,378ª

Idade

Mediana

x²= 0,425

Caracterização da neoplasia
Local do Tumor primário

2 (100)

0 (0)

Osso (1)

0 (0)

1 (100)

Retroperitônio (1)

0 (0)

1 (100)

Pele (1)

0 (0)

1 (100)

7 (50,0)

7 (50,0)

x²= 10,355

Local do Tumor primário agrupado
Outros (14)
Cabeça e Pescoço (5)

3 (60)

2 (40)

7 (63,6)

4 (36,4)

5 g.l.;

2 (50)

2 (50)

p= 0,703

Ginecológico (16)

7 (43,8)

9 (56,2)

Mama (2)

2 (100)

0 (0)

Cólon/reto/canal anal (11)
Estômago (4)

x²= 2,978

Presença de Metástase
sim (30)

16 (53,3)

14 (46,7)

não (15)

8 (53,3)

7 (46,7)

sim (48)

26 (54,2)

22 (45,8)

não (3)

2 (66,7)

1 (33,3)

p= 1,000ª

Atividade Tumoral
p= 1,000ª

Status do Tumor
Primário (35)

20 (57,1)

15 (42,9)

Recidiva (14)

7 (50)

7 (50)

2 g.l.;

Cura (2)

1 (50)

1 (50)

p= 0,893

x²= 0,226

(*) valor de p = Comparação entre os indivíduos que evoluíram para óbito e os que sobreviveram nos 30 dias após a candidemia
incidente e as variáveis apresentadas. a teste exato de; b teste de qui-quadrado em tabelas de contingência; c Teste de KruskallWallis; d estatística não computada.
(**) Para um paciente não foram encontradas informações no prontuário quanto à sobrevivência em 30 dias.
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Tabela 19. CARACTERIZAÇÃO DA CIRURGIA EM PACIENTES COM TUMORES SÓLIDOS E CANDIDEMIA EM FUNÇÃO DA
MORTALIDADE.
Óbito (**)

Variável (N)

p (*)

Não

Sim

N =28

N =24

(53,8)

(46,2)

Local de Abordagem Cirúrgica
Trato Gasto intestinal

24

13 (54,2)

11 (45,8)

Trato Urinário

6

4 (66,7)

2 (33,3)

Trato Genital

2

1 (50)

1 (50)

Trato Gastrointestinal + genital

2

1 (50)

1 (50)

TGI + urinário

3

1 (66,7)

2 (33,3)

TGI + urinário + genital

5

3 (60)

2 (40)

11 g.l.;

SNC

2

1 (50)

1 (50)

P= 0,963

CCP

4

2 (50)

2 (50)

Tórax

1

0 (0)

1 (100)

Fígado

1

1 (100)

0 (0)

Vascular

1

0 (0)

1 (100)

Retroperitônio

2

1 (50)

1 (50)

X²= 4,210

ASA
Variação

1-4

1-4

2-4

Média

2,52

2,47

2,58

1 g.l.;

Mediana

2,50

2

3

p= 0,467

p= 0,000

X²= 0,528

Transfusão de
Hemocomponentes
sim

15

7 (46,7)

8 (53,3)

não

27

13 (48,1)

14 (51,9)

sim

22

8 (36,4)

14 (63,6)

não

77

46

31

Mais de uma cirurgia
p=0,088 ª

(*) valor de p = Comparação entre os indivíduos que evoluíram para óbito e os que sobreviveram nos 30 dias após a candidemia
incidente e as variáveis apresentadas. a teste exato de; b teste de qui-quadrado em tabelas de contingência; c Teste de KruskallWallis; d estatística não computada.
(**) Para um paciente não foram encontradas informações no prontuário quanto à sobrevivência em 30 dias.
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Tabela 20. APRESENTAÇÃO CLÍNICA DOS 100 CASOS DE CANDIDEMIA EM PACIENTES CIRÚRGICOS COM TUMORES
SÓLIDOS EM FUNÇÃO DA MORTALIDADE.
Óbito (**)

Variável (N)

p (*)

Não

Sim

N =28

N =24

(53,8)

(46,2)

UTI (26)

12 (46,2)

14 (53,8)

Enfermaria (23)

14 (60,9)

9 (39,1)

Unidade de Internação

Internação Prévia (últimos 3
meses)
sim (13)

7 (53,8)

6 (46,2)

não (38)

20 (52,6)

18 (47,4)

p= 0,393ª

p= 1,000ª

Classificação de Sepse
Sepse (7)

6 (85,7)

1 (14,3)

Sepse Grave (14)

4 (28,6)

10 (71,4)

3 g.l.;

Choque séptico (11)

3 (27,3)

8 (72,7)

p= 0,010

12 (70,6)

5 (29,4)

Variação

2-30

3-33

Média

14,7

26,4

1 g.l.;

12

28

p= 0,003

p=0,272ª

Ausência de Critérios para sepse
(17)
APACHE II

Mediana
Infecção bacteriana primária da
corrente sanguínea prévia
Sim (9)

3 (33,3)

6 (66,7)

Não (43)

25 (58,1)

18 (41,9)

x²= 11,282

x²= 8,921

Outras infecções bacterianas
Sim (24)

14 (58,3)

10 (41,7)

Não (27)

14 (51,9)

13 (48,1)

sim (46)

25 (54,3)

21 (45,7)

não (6)

3 (50,0)

3 (50,0)

C. albicans (26)

14 (53,8)

12 (46,2)

p= 0,780ª

Uso prévio de antibiótico
p= 1,000ª

Espécie de Candida isolada
C. parapsilosis (8)

4 (50)

4 (50)

C. tropicalis (6)

4 (66,7)

2 (33,3)

x²= 8,821
7 g.l.;

C. glabrata (3)

0 (0)

3 (100)

p= 0,266

C. guilliermondii (1)

1 (100)

0 (0)

C. famata (1)

1 (100)

0 (0)

C. krusei (2)

0 (0)

2 (100)

Candida sp. (1)

0 (0)

1 (100)

14 (53,8)

12 (46,2)

x²= 2,821

4 (50)

4 (50)

3 g.l.;

4 (66,7)

2 (33,3)

p= 0,420

Espécie de Candida agrupada
C. albicans (26)
C. parapsilosis (8)
C. tropicalis (6)

(*) valor de p = Comparação entre os indivíduos que evoluíram para óbito e os que sobreviveram nos 30 dias após a candidemia
incidente e as variáveis apresentadas. a teste exato de; b teste de qui-quadrado em tabelas de contingência; c Teste de KruskallWallis; d estatística não computada.
(**) Para um paciente não foram encontradas informações no prontuário quanto à sobrevivência em 30 dias.
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Tabela 21. CONDIÇÕES DE RISCO PARA CANDIDEMIA EM PACIENTES CIRÚRGICOS COM TUMORES SÓLIDOS
EM FUNÇÃO DA MORTALIDADE.
Óbito (**)

Variável (N)

p (*)

Não

Sim

N =28

N =24

(53,8)

(46,2)

Neutropenia
sim (4)
não (48)

1 (25)

3 (75)

27 (56,3)

21 (43,8)

p= 0,324ª

Neutropenia Profunda
sim (3)
não (49)

0 (0)

3 (100)

28 (57,1)

21 (42,9)

p= 0,092ª

Mucosite
sim (1)
não (51)

0 (0)

1 (100)

28 (54,9)

23 (45,1)

p= 0,462ª

Diálise
sim (5)
não (47)

2 (40)

3 (60)

26 (55,3)

21 (44,7)

p= 0,652ª

Cateter venoso central
Longa permanência (8)

3 (37,5)

5 (62,5)

Curta permanência (39)

21 (53,8)

18 (46,2

p= 0,461ª

Corticóide
sim (10)

5 (50)

5 (50)

não (42)

23 (54,8)

19 (45,2)

p= 1,000ª

Quimioterapia
sim (9)

5 (55,6)

4 (44,4)

não (43)

23 (53,5)

20 (46,5)

p= 1,000ª

Radioterapia
sim (2)

2 (100)

0 (0)

não (49)

25 (51,0)

24 (49,0)

sim (43)

20 (46,5)

23 (53,5)

não (8)

7 (87,5)

1 (12,5)

p= 0,492ª

Bloqueador H2
p= 0,053ª

Intubação orotraqueal
Sim (12)

2 (16,7)

10 (83,3)

Não (39)

25 (64,1)

14 (35,9)

p=0,007ª

Nutrição parenteral
sim (26)

10 (38,5)

16 (61,5)

não (26)

18 (69,2)

8 (30,8)

sim (30)

13 (43,3)

17 (56,7)

não (15)

10 (66,7)

5 (33,3)

p= 0,050ª

SVD
p= 0,208ª

Antifúngico Prévio
sim (10)

5 (50)

5 (50)

não (42)

23 (54,8)

19 (45,2)

p= 1,000ª

Colonização por Candida spp.
Sim (8)
Não (44)

4 (50)

4 (50)

24 (54,4)

20 (45,6)

p= 1,000ª

(*) valor de p = Comparação entre os indivíduos que evoluíram para óbito e os que sobreviveram nos 30 dias após a candidemia
incidente e as variáveis apresentadas. a teste exato de; b teste de qui-quadrado em tabelas de contingência; c Teste de KruskallWallis; d estatística não computada.
(**) Para um paciente não foram encontradas informações no prontuário quanto à sobrevivência em 30 dias.
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Tabela 22. CARACTERIZAÇÃO DE TRATAMENTO E EVOLUÇÃO DE PACIENTES CIRÚRGICOS COM CANDIDEMIA
E TUMORES SÓLIDOS EM FUNÇÃO DA MORTALIDADE.
Óbito (**)

Variável (N)
Não

Sim

N =28

N =24

(53,8)

(46,2)

Tratamento
sim (44)

23 (52,3)

21 (47,7)

não (8)

5 (62,5)

3 (37,5)

Variação

0-18

0-21

x²= 0,096

Média

3,57

3,81

1 g.l.;

Mediana

2

2

p= 0,756

sim (21)

14 (66,7)

7 (33,3)

p= 0,136ª

não (24)

10 (41,7)

14 (58,3)

Variação

0-34

0-19

Média

3,7

4,78

1 g.l.;

2

2

p= 0,281

p=0,545ª

p= 0,771ª

Tempo para Início do tratamento

Remoção do Cateter

Tempo para Remoção do Cateter

Mediana

x²= 1,164

Candidemia Persistente
Sim (6)

3 (50)

3 (50)

Não (5)

1 (20)

4 (80)

(*) valor de p = Comparação entre os indivíduos que evoluíram para óbito e os que sobreviveram nos 30 dias após a candidemia
incidente e as variáveis apresentadas. a teste exato de; b teste de qui-quadrado em tabelas de contingência; c Teste de KruskallWallis; d estatística não computada.
(**) Para um paciente não foram encontradas informações no prontuário quanto à sobrevivência em 30 dias.

No grupo de pacientes não cirúrgicos, a mortalidade foi maior entre os pacientes
com diagnóstico de neoplasia de cabeça e pescoço (66,7%) e mama (62,5%). De
forma semelhante aos pacientes cirúrgicos, a mortalidade foi maior entre pacientes
com escore de APACHE maior e entre aqueles com diagnóstico de choque séptico ou
sepse grave (p=0,020 e 0,000, respectivamente). Entretanto, neste grupo, internação
em UTI foi fator relacionado a maior mortalidade (p=0,022). Houve tendência a maior
mortalidade em pacientes não cirúrgicos que apresentaram infecção bacteriana
primária da corrente sanguínea documentada nos 15 dias anteriores ao diagnóstico de
candidemia (p=0,089).
Da mesma forma que os pacientes cirúrgicos, neutropenia não foi fator
associado à mortalidade em pacientes não cirúrgicos, mas pacientes que apresentaram
neutropenia profunda apresentaram maior tendência à mortalidade (p=0,472 e 0,092,
respectivamente), embora apenas 3 pacientes não cirúrgicos apresentassem
neutropenia profunda. A mortalidade foi maior em pacientes não cirúrgicos que
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receberam corticosteróides (p=0,008), pacientes em ventilação mecânica (p=0,035) e
aqueles em uso de cateter venoso central de curta permanência, quando comparados
ao uso de cateter de longa permanência (p=0,027). Houve tendência de maior
mortalidade em pacientes que receberam antifúngico prévio (p=0,058) e pacientes em
diálise (p=0,082).
Receber tratamento antifúngico não foi fator relacionado à mortalidade
(p=0,158). Entretanto, no grupo de pacientes não cirúrgicos, tempo maior para início do
tratamento foi fator relacionado à mortalidade (p=0,010), bem como a manutenção do
cateter venoso central (p=0,014), embora o tempo para remoção do cateter não tenha
aparecido como fator relacionado (p=0,317).
As tabelas 23 a 26 mostram a avaliação de mortalidade quanto à caracterização
demográfica, condições de risco, apresentação clínica e tratamento dos pacientes não
cirúrgicos.
Em regressão logística, classificação de sepse ou choque séptico e uso de
cateter de curta permanência foram fatores relacionados a mortalidade em pacientes
não cirúrgicos (p=0,042 e 0,014, respectivamente).Da mesma forma, a remoção do
cateter central foi fator protetor para mortalidade (RR= 7,993, p=0,027), conforme
tabela 27.
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Tabela 23. CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E DA NEOPLASIA DE PACIENTES NÃO CIRÚRGICOS COM
CANDIDEMIA E TUMORES SÓLIDOS EM FUNÇÃO DA MORTALIDADE.
Óbito (**)

Variável (N)

p (*)
Sim

Não
N =26

N =21

(55,3)

(44,7)

Caracterização Epidemiológica
Gênero
Masculino (20)

12 (60,0)

8 (40,0)

feminino (27)

14 (51,9)

13 (48,1)

p= 0,767ª

20-75
52,92

23-77

x²= 0,009

54,05

1 g.l.;

59

56

p= 0,923

Cabeça e Pescoço (9)

3 (33,3)

6 (66,7)

Cólon/reto/canal anal (7)

6 (85,7)

1 (14,3)

Mama (8)

3 (37,5)

5 (62,5)

5 g.l.;

Estômago (4)

4 (100)

0 (0)

p= 0,057

Idade
Variação
Media
Mediana
Caracterização da neoplasia
Local do Tumor primário
x²= 10,720

Ginecológico (2)

2 (100)

0 (0)

Outros (17)

9 (52,9)

8 (47,1)

sim (29)

16 (55,2)

13 (44,8)

não (18)

10 (55,6)

8 (44,4)

sim (46)

25 (54,3)

21 (45,7)

não (1)

1 (100)

0 (0)

Primário (30)

18 (60,0)

12 (40,0)

Recidiva (15)

7 (46,7)

8 (53,3)

2 g.l.;

Cura (1)

1 (100)

0 (0)

p= 0,470

Presença de Metástase
p= 1,000ª

Atividade Tumoral
p= 1,000ª

Status do Tumor
x²= 1,510

(*) valor de p = Comparação entre os indivíduos que evoluíram para óbito e os que sobreviveram nos 30 dias após a candidemia
incidente e as variáveis apresentadas. a teste exato de; b teste de qui-quadrado em tabelas de contingência; c Teste de KruskallWallis; d estatística não computada.
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Tabela 24. APRESENTAÇÃO CLÍNICA DOS CASOS DE CANDIDEMIA EM PACIENTES NÃO CIRÚRGICOS COM TUMORES
SÓLIDOS EM FUNÇÃO DA MORTALIDADE.
Óbito (**)

Variável (N)
Apresentação Clínica

p (*)
Sim

Não
N =26

N =21

(55,3)

(44,7)

Unidade de Internação
UTI (10)

1 (10,0)

9 (90,0)

Enfermaria (26)

15 (57,7)

11 (42,3)

sim (23)

13 (56,5)

10 (43,5)

não (22)

12 (54,5)

10 (45,5)

p= 0,022ª

Internação Prévia (últimos 3 meses)
p= 1,000ª

Classificação de Sepse
Sepse (7)

3 (42,9)

4 (57,1)

Sepse Grave (11)

2 (18,2)

9 (81,8)

x²= 20,726
3 g.l.;

Choque séptico (6)

1 (16,7)

5 (83,3)

p= 0,000

Ausência de Critérios para sepse (21)

19 (90,5)

2 (9,5)

Variação

2-30

11-45

Média

14,69

26,46

1 g.l.;

12

28

p= 0,020

Infecção bacteriana primária da corrente
sanguínea prévia
Sim (11)

4 (36,4)

7 (63,6)

x²=4,841
2 g,l.

Não (32)

18 (56,3)

14 (43,7)

P=0,089
p= 0,533ª

APACHE II

Mediana

x²= 5,447

Outras infecções bacterianas
sim(15)

7 (46,7)

8 (53,3)

não (32)

19 (59,4)

13 (40,6)

Uso prévio de antibiótico
sim (38)

19 (50)

19 (50)

não (9)

7 (77,8)

2 (22,2)

p= 0,160ª

Espécie de Candida isolada
C. albicans (21)

10 (47,6)

11 (52,4)

C. parapsilosis (8)

6 (75,0)

2 (25,0)

C. tropicalis (5)

4 (80,0)

1 (20,0)

6 g.l.;

C. glabrata (4)

0 (0)

4 (100)

p= 0,067

x²= 11,771

C. guilliermondii (3)

3 (100)

0 (0)

C. famata (3)

2 (66,7)

1 (33,3)

C. krusei (1)

0 (0)

1 (100)

C. albicans (21)

10 (47,6)

11 (52,4)

C. parapsilosis (8)

6 (75,0)

2 (25,0)

3 g.l.;

C. tropicalis (5)

4 (80,0)

1 (20,0)

p= 0,331

Outros (11)

5 (45,5)

6 (54,5)

Espécie de Candida agrupada
x²= 3,425

(*) valor de p = Comparação entre os indivíduos que evoluíram para óbito e os que sobreviveram nos 30 dias após a candidemia
incidente e as variáveis apresentadas. a teste exato de; b teste de qui-quadrado em tabelas de contingência; c Teste de KruskallWallis; d estatística não computada.
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Tabela 25. CONDIÇÕES DE RISCO PARA CANDIDEMIA EM PACIENTES NÃO CIRÚRGICOS COM TUMORES SÓLIDOS EM
FUNÇÃO DA MORTALIDADE.
Óbito (**)

Variável (N)
Condições de Risco

p (*)
Sim

Não
N =26

N =21

(55,3)

(44,7)

Neutropenia
sim (10)

4 (40)

6 (60)

não (34)

20 (58,8)

14 (41,2)

p= 0,472ª

Neutropenia Profunda
0 (0)

3 (100)

não (40)

sim (3)

23 (57,5)

17 (42,5)

p= 0,092ª

sim (8)

6 (75,0)
20 (52,6)

2 (25,0)
18 (47,4)

p= 0,435ª

p= 0,082ª

Mucosite
não (38)
Diálise
sim (3)

0 (0)

3 (100)

26 (59,1)

18 (40,9)

Curta permanência (17)

5 (29,4)

12 (70,6)

Longa permanência (25)

17 (68,0)

8 (32,0)

não (44)
Cateter venoso central

p= 0,027ª

Corticóide
sim (19)

6 (31,6)

13 (68,4)

não (26)

19 (73,1)

7 (26,9)

sim (24)

13 (54,2)

11 (45,8)

não (23)

13 (56,5)

10 (43,5)

p= 0,008ª

Quimioterapia
p= 1,000ª

Radioterapia
sim (7)

4 (57,1)

3 (42,9)

não (40)

22 (55,0)

18 (45,0)

sim (39)

19 (48,7)

20 (51,3)

não (4)

3 (75,0)

1 (25,0)

p= 1,000ª

Bloqueador H2
p= 0,607ª

Intubação orotraqueal
Sim (7)
Não (40)

1 (14,3)

6 (85,7)

25 (62,5)

15 (37,5)

p=0,035ª

Nutrição parenteral
sim (8)

5 (62,5)

3 (37,5)

não (39)

21 (53,8)

18 (46,2)

p= 0,715ª

SVD
sim (11)

3 (27,3)

8 (72,7)

não (26)

15 (57,7)

11 (42,3)

p= 0,151ª

Antifúngico Prévio
sim (9)

2 (22,2)

7 (77,8)

não (42)

24 (63,2)

14 (36,8)

p= 0,058ª

Colonização por Candida spp.
Sim (13)

5 (38,5)

8 (61,5)

Não (34)

21 (61,8)

13 (38,2)

P=0,197ª

(*) valor de p = Comparação entre os indivíduos que evoluíram para óbito e os que sobreviveram nos 30 dias após a candidemia
incidente e as variáveis apresentadas. a teste exato de Fischer.
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Tabela 26. CARACTERIZAÇÃO DE TRATAMENTO E EVOLUÇÃO DE PACIENTES NÃO CIRÚRGICOS COM
CANDIDEMIA E TUMORES SÓLIDOS EM FUNNÇÃO DA MORTALIDADE.
Óbito (**)

Variável (N)
Tratamento e Evolução

p (*)
Sim

Não
N =26

N =21

(55,3)

(44,7)

sim (42)

25 (59,5)

17 (40,5)

não (5)

1 (20,0)

4 (80,0)

Variação

0-18

0-21

Média

3,57

3,81

1 g.l.;

Mediana

2

2

p= 0,010
p= 0,014ª

Tratamento
p= 0,158ª

Tempo para Início do tratamento
x²= 6,626

Remoção do Cateter
sim (25)

18 (72,0)

7 (28,0)

não (19)

6 (31,6)

13 (68,4)

Variação

1-26

2-13

x²= 1,000

Média

6,33

5,67

1 g.l.;

Mediana

4

4

p= 0,317

Sim (7)

3 (42,9)

4 (57,1)

P=0,293ª

Não (5)

4 (80)

1 (20)

Tempo para Remoção do Cateter

Candidemia Persistente

(*) valor de p = Comparação entre os indivíduos que evoluíram para óbito e os que sobreviveram nos 30 dias após a candidemia
incidente e as variáveis apresentadas. a teste exato de; b teste de qui-quadrado em tabelas de contingência; c Teste de KruskallWallis; d estatística não computada.

Tabela 27. REGRESSÃO LOGÍSTICA DAS CONDIÇÕES DE RISCO PARA MORTALIDADE EM PACIENTES NÃO
CIRÚRGICOS COM CANDIDEMIA E TUMOR SÓLIDO.
Variável

OR

IC 95%

p

Classificação de sepse

0,437

0,197-0,972

0,042

Cateter curta permanência

10,791

1,609-72,349

0,014

Manutenção do cateter

7,993

1,259-50,732

0,027

OR: odds ratio
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5. DISCUSSÃO
Neoplasias malignas são importante causa de morbimortalidade no Brasil,
constituindo a segunda causa de morte na população brasileira, com quase 17% dos
óbitos de causa conhecida notificados em 2007 no Sistema de Informações sobre
mortalidade. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) de 2009, no Brasil
as estimativas para o ano de 2010 apontam para a ocorrência de 489.270 casos novos
de câncer, sendo os mais incidentes, à exceção do câncer de pele do tipo não
melanoma, os cânceres de próstata (52 mil casos) e de pulmão (28 mil) no sexo
masculino e mama (49 mil) e colo do útero no sexo feminino (18 mil). São esperados,
ainda, 20 mil casos de tumores de cólon e reto e 21 mil casos de tumores de
estômago.
Neste contexto, torna-se clara a importância da realização de estudos que possam
avaliar a epidemiologia de infecções invasivas por Candida spp nesta população,
contribuindo para a prevenção e controle de causas infecciosas freqüentes que ajudam
a explicar a alta morbimortalidade nestes indivíduos.
O presente estudo avaliou 100 casos de candidemia em pacientes com neoplasia
sólida em dois hospitais oncológicos do Brasil, com dados coletados num período de
três anos. A maioria dos estudos de candidemia em pacientes com câncer considerou
uma população mista, de neoplasias hematológicas e sólidas, ou apenas neoplasias
hematológicas. Neste estudo, foram avaliados apenas pacientes com diagnóstico de
neoplasia sólida confirmada por critério anatomopatológico.
Estudos de vigilância em pacientes oncológicos nos EUA e Europa mostram
incidência de candidemia de 2,02 a 6,00 por 1000 admissões hospitalares, sendo a
incidência de candidemia em tumores sólidos de 1,3 a 3,4 por 1000 admissões
hospitalares (Sabino et al., 2010; Abi-Said et at., 1997). Considerando os dois hospitais
avaliados, a incidência global de candidemia em pacientes câncer variou de 2,81 a 3,87
por 1000 admissões hospitalares nos 3 anos, encontrando-se de acordo com os dados
já descritos em pacientes com câncer e candidemia. A incidência de candidemia em
pacientes com tumores sólidos, disponível apenas para um dos hospitais participantes,
apresentou oscilação de 1,40 a 2,44 por 1000 admissões hospitalares, também
compatível com os dados previamente publicados na literatura. A evolução das taxas
de incidência de candidemia em câncer apresentou oscilação para os hospitais

52

participantes, embora a curva de incidência geral tenha apresentado tendência à
redução.
Estudos de vigilância em tumores sólidos nos EUA e Europa tem mostrado
medianas de idade entre 41 e 64 anos, embora a maioria inclua crianças e adultos
(Viscoli et al,1999; Slavin et al,2010; Sabino et al,2010; Di Nubile et al,2005). No estudo
realizado por Slavin et al (2010), em que foram incluídos apenas pacientes adultos, a
idade dos pacientes com tumores sólidos variou entre 15 e 83 anos, com mediana de
64 anos. No Brasil, estudo de Pasqualotto e colaboradores (2006) encontraram
mediana de idade de 54,2 anos em pacientes com tumores sólidos, incluindo
população adulta e pediátrica. Na caracterização da população em nosso estudo, a
idade dos pacientes adultos com neoplasia sólida e candidemia variou entre 13 e 91
anos, com média de 54 e mediana de 57,5 anos, estando, portanto, dentro da faixa
descrita previamente para pacientes com neoplasia sólida.
No presente estudo houve predominância de pacientes do gênero feminino,
correspondendo a 64% dos pacientes. Outros estudos de vigilância com neoplasias
sólidas mostram proporções variáveis de pacientes do gênero feminino, entre 43% e
72,3% dos pacientes (Slavin et al,2010; Sabino et al,2010; Pasqualotto et al,2006; Di
Nubile et al,2005; Anaissie et al,1998)
Entre os pacientes avaliados neste estudo, candidemia foi mais prevalente em
pacientes com diagnóstico de tumores do trato gastrointestinal incluindo cólon, reto e
canal anal, tumores ginecológicos e tumores de cabeça e pescoço. Estes achados
estão em concordância com estudos prévios realizados em pacientes com candidemia
e câncer. No estudo realizado por Sabino e colaboradores (Sabino et al, 2010), 36,6%
dos pacientes apresentavam neoplasia do trato gastrointestinal, seguida por mama e
trato geniturinário (28,2%), cabeça e pescoço

e sistema nervoso central (19,7%).

Viscoli e colaboradores (1999) encontraram maior prevalência de candidemia em
tumores do trato gastrointestinal e geniturinário, cada um correspondendo a 29% dos
casos, seguidos de tumores de cabeça e pescoço, correspondendo a 17% dos casos
de tumores sólidos. Diferentemente de outros estudos (Viscoli et al, 1999; Pasqualotto
et al.,2006), a maior parte dos pacientes desta casuística apresentava diagnóstico de
metástase no momento da candidemia.
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Quanto à exposição prévia a fatores de risco para candidemia, observou-se que
antimicrobianos e bloqueadores H2 foram amplamente utilizados entre os pacientes
avaliados (84% e 86,3% dos pacientes, respectivamente). Outros fatores de risco para
a

ocorrência

de

aproximadamente

candidemia
1/3

dos

classicamente

pacientes

descritos

estudados:

foram

nutrição

comuns

parenteral

em

(34%),

corticosteróides (30,6%), quimioterapia (33%). Entretanto, é interessante observar que
poucos pacientes apresentaram neutropenia (14,4%), estavam em diálise (8%) ou
radioterapia (9,1%). O procedimento invasivo mais utilizado nos pacientes com câncer
e candidemia neste estudo foi cateter venoso central (86,3% dos pacientes), sendo que
a maior parte dos pacientes (56,6%) utilizou cateter de curta permanência. Estes dados
encontram-se em concordância com outras casuísticas realizadas em pacientes com
candidemia em tumores sólidos, nas quais há maior variação quanto ao uso de
corticosteróides documentados entre 21 e 76% dos pacientes e cateter venoso central
entre 52 e 77% (Hachem et al,2008; Slavin et al,2010; Viscoli et al,1999.,Pasqualotto et
al,2006; Sabino et al,2010).
O tempo entre a internação e a coleta da hemocultura incidente foi em média
23,87 dias, com mediana de 17 dias. Este valor é superior ao encontrado na literatura
para pacientes com câncer, sendo este encontrado na faixa de 13 a 15 dias (Sabino et
al, 2010, Abi-Said et al, 1996; Viscoli et al,1999). Assim, considerando como
candidemia de origem nosocomial aquelas identificadas após quatro dias ou mais de
internação, houve predominância absoluta destas, correspondendo a 87% dos
pacientes. Apesar das diferentes definições utilizadas na literatura, esta tendência se
mantem. Estudo de Pasqualotto e colaboradores (2006) encontrou 89,1% de
candidemias nososcomiais em pacientes com tumor sólido. Estudo de Sabino e
colaboradores (2010) encontrou 74% destas em pacientes com câncer.
Com relação à apresentação clínica dos casos de candidemia, observou-se que
44,6% dos pacientes apresentavam critérios compatíveis com sepse grave ou choque
séptico na data da coleta da hemocultura incidente, e 41,2% dos pacientes
encontravam-se em UTI. Quando avaliado o escore de APACHE II, a mediana
encontrada foi de 14,50. Estes achados reforçam a idéia previamente discutida em
literatura de que candidemia è complicação grave em pacientes oncológicos, associada
a alta morbidade. Estudo de Abi-Said e colaboradores (1996) em pacientes com
neoplasias sólidas e hematológicas encontrou 21% dos pacientes com candidemia
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internados em UTI.

No estudo de Pasqualotto e colaboradores (2006) 48,4% dos

pacientes com candidemia e neoplasia sólida estiveram em UTI previamente ao
diagnóstico de candidemia. Observamos, ainda, mediana de APACHE semelhante à
descrita na literatura, que tem variado entre 13 e 14 (Di Nubile et al,2005; Hachem et
al,2008; Antoniadou et al,2003).
Com relação à distribuição de espécies encontrada, estudos de vigilância em
pacientes oncológicos confirmam predominância de Candida albicans como a espécie
isoladamente mais prevalente em candidemia, embora a incidência de espécies nãoalbicans tenha aumentado (Anaissie et al, 1998; Hachem et al, 2008). No presente
estudo, foi observada predominância de Candida albicans, correspondendo a 46,2%
das espécies identificadas. No estudo de Viscoli e colaboradores (1999), entre os
pacientes com tumores sólidos, houve predominância de Candida albicans,
correspondendo a 70% dos casos. Estudo de Anaissie e colaboradores (1998)
identificaram C. albicans em 42% dos casos. Abi-Said e colaboradores (1997)
encontraram C. albicans em 42% dos pacientes com candidíase hematogênica. Slavin
et al (2010) em estudo prospectivo de vigilância realizado na Austrália em pacientes
adultos com câncer identificaram Candida albicans em 51% das amostras isoladas em
pacientes com tumores sólidos. Hachem e colaboradores (2008) encontraram 46% de
Candida albicans em pacientes com candidemia e tumores sólidos.
No presente estudo, a principal espécie não albicans encontrada foi C.
parapsilosis, correspondendo a 17,2% das candidemias e 34,8% das espécies não
albicans. Estudos têm mostrado tendência de aumento da incidência de Candida
parapsilosis como agente de candidemia em pacientes oncológicos. Safdar e
colaboradores (2002) identificaram aumento de C. parapsilosis de 20,7% no período
ente 1978 e 1982 para 36,1% entre 1993 e 1998 em hospital oncológico. Candida
parapsilosis é espécie tradicionalmente associada ao uso de dispositivos invasivos,
especialmente cateteres vasculares, devido a sua capacidade de formação de biofilme
na superfície de cateteres e outros dispositivos invasivos (Nucci e Anaissie, 2002; AbiSaid et al, 1997;). A presença desta espécie como segundo agente mais prevalente
nesta casuística pode estar associada ao grande número de pacientes em uso de
cateteres vasculares encontrado.
Em nossa casuística Candida tropicalis foi a terceira espécie mais prevalente,
correspondendo a 11,8% das candidemias e 23,9% das espécies não albicans
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isoladas.

Em estudo realizado por Nucci e colaboradores (1998) com pacientes

oncológicos, considerando tanto neoplasias hematológicas quanto sólidas, C. tropicalis
foi o agente mais prevalente, correspondendo a 37% das candidemias. Entre os
pacientes com tumores sólidos, esta também foi a espécie mais prevalente. Há que se
considerar, entretanto, o pequeno numero de casos (12 casos de candidemia em
tumores sólidos). Estudo de Kontoyiannis e colaboradores (2001) realizado no M.D.
Anderson Cancer Center comparando pacientes com candidemia por C. albicans e C.
tropicalis encontrou neutropenia e diagnóstico de leucemia como fatores de risco para
a ocorrência desta espécie. No mesmo centro, Abi-Said e colaboradores (1997)
descrevem maior incidência de infecção por este agente em pacientes neutropênicos,
com escore de APACHE elevado e que não receberam fluconazol profilático.
No presente estudo, C. glabrata foi a quarta espécie mais freqüentemente isolada,
correspondendo a 8,6% das espécies de Candida isoladas e 17,4% das espécies não
albicans. A ocorrência desta espécie como agente etiológico de candidemia tem
variado nos diversos estudos de vigilância em pacientes oncológicos, variando de 4 a
22 % das candidemias. Em concordância com o presente estudo, nos trabalhos
realizados por Viscoli e colaboradores (1999) considerando pacientes com tumores
sólidos, e Anaissie e colaboradores (1998) e Krcmery e colaboradores (1999)
considerando neoplasias hematológicas e sólidas, C. glabrata foi a quarta espécie mais
prevalente. Entretanto, estudo de Slavin e colaboradores (2010) realizado na Austrália
identificou Candida glabrata como a segunda espécie mais comumente identificada em
pacientes adultos com tumores sólidos, correspondendo a 19,3%. Da mesma forma,
em estudo de Antoniadou e colaboradores (2003) com pacientes com tumores sólidos
e hematológicos, C. glabrata foi a segunda espécie mais prevalente. Assim, diversos
estudos têm demonstrado uso de profilaxia com fluconazol como fator de risco para
ocorrência de C. glabrata. Estudos de Hachem e colaboradores (2008) e Abi-Said e
colaboradores (1997) realizados no M.D. Anderson Cancer Center também
identificaram profilaxia com fluconazol como fator associado à ocorrência de Candida
glabrata e Candida krusei. Em estudo realizado por Wingard e colaboradores (1993)
com pacientes receptores de transplante de medula óssea, 75% dos casos de C.
glabrata ocorreram em pacientes com uso de fluconazol profilático. Estudo de Bodey e
colaboradores (2002) com pacientes oncológicos encontrou maior incidência de
Candida glabrata em pacientes em uso de fluconazol, quando comparada à incidência
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de Candida albicans. No estudo de Slavin e colaboradores (2010), para pacientes que
apresentaram candidemia por C. glabrata a proporção de pacientes em uso de
fluconazol profilático foi significativamente maior do que a de pacientes sem uso prévio
deste antifúngico. Este estudo ainda encontrou cirurgia do trato gastrointestinal como
fator de risco independente para a ocorrência de espécies resistentes ao fluconazol.
Desta forma, a baixa incidência de Candida glabrata em nossa casuística pode, entre
outros fatores, dever-se ao fato de que foram avaliados apenas pacientes com
neoplasia sólida e, portanto, menos freqüentemente em uso de fluconazol profilático.
No presente estudo, 17% dos pacientes receberam fluconazol antes da coleta da
hemocultura incidente.
A mortalidade associada à candidemia em pacientes oncológicos encontra altos
índices, entre 39 a 58% (Anaissie et al, 1998; Viscoli et al, 1998; Pasqualotto et
al,2006; Slavin et al, 2010; Sabino et al, 2010;). A mortalidade geral encontrada neste
estudo foi de 45,5%, em concordância com a literatura.
No Brasil, estudo de coorte prospectivo (Velasco et al,2004) realizado em um
hospital oncológico terciário avaliou 112 episódios de infecção de corrente sanguínea
em pacientes com câncer submetidos a cirurgia entre junho de 2000 e julho de 2002.
Neste estudo, espécies de fungos foram o terceiro microorganismo mais identificado,
correspondendo a 9.3% dos isolados, sendo Candida spp responsável por 64% dos
casos. Foi encontrada uma maior proporção de isolados fúngicos em infecções
persistentes quando comparadas a não persistentes (21.4% X 6.5%, p=0.03).

A

mortalidade associada a infecções fúngicas foi de 28,6%. Foram considerados fatores
de risco independentes para óbito: presença de mais de quatro comorbidades, tumor
avançado, cirurgia torácica, retenção de cateter e presença de infiltrados pulmonares.
Com relação aos fatores prognósticos avaliados em análise univariada, foram
fatores relacionados à pior prognóstico: internação em UTI, classificação de sepse,
escore de APACHE mais elevado, uso de corticosteróides e bloqueadores H2 e
infecção bacteriana primária da corrente sanguínea. Quando realizada regressão
logística, observamos que internação em UTI e uso prévio de corticosteróides foram
fatores relacionados a pior prognóstico em pacientes com tumores sólidos. Estudo de
Slavin e colaboradores (2010), em concordância com o presente estudo, também
encontrou uso prévio de corticosteróides e internação em UTI como fatores de risco
para pior prognóstico. Os autores consideram ambos como marcadores de
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comorbidades e de gravidade de doença. Anaissie e colaboradores (1998) em estudo
com 476 pacientes oncológicos com candidemia, também citam maiores escores de
APACHE como preditores de pior prognóstico, bem como o uso de corticosteróides em
pacientes não neutropênicos. Assim, vale ressaltar que o escore de APACHE deve ser
considerado marcador de gravidade e fator não modificável.
Outros estudos com pacientes oncológicos descrevem, além dos fatores citados,
idade avançada, estadiamento do câncer, neutropenia e uso de ventilação mecânica e
como fatores associados a pior prognóstico (Nucci et al,1998; Viscoli et al,1999; Slavin
et al,2010; Anaissie et al,1998), porém estes fatores não foram confirmados no
presente estudo.
No presente estudo, a manutenção do cateter venoso central foi relacionada a pior
prognóstico.

Ainda há controvérsias na literatura quanto ao efeito da retirada de

cateteres centrais na mortalidade de pacientes com candidemia e câncer. Estudo de
Nguyen e colaboradores (1995) relatam pior prognóstico em pacientes que mantiveram
o acesso venoso central. Estudo de Liu e colaboradores (2009) encontraram melhor
prognóstico para pacientes com câncer que tiveram cateteres de curta permanência
sacados, especialmente com a retirada precoce destes. Estudo de Sabino e
colaboradores (2010) encontrou retirada do cateter central como fator associado a
melhor prognóstico em pacientes com câncer. Por outro lado, outros estudos em
pacientes com câncer (Nucci et al,1998; Anaissie et al,1998) não descrevem efeito
desta retirada sobre a mortalidade. Sabe-se que em pacientes neutropênicos e com
mucosite é possível que a fonte da candidemia seja a translocação pelo trato
gastrointestinal (Nucci e Anaissie, 2002). Vale mencionar ainda que, em pacientes com
câncer, muitas vezes a retirada do cateter apresenta dificuldades, seja pela gravidade
da doença, por trombocitopenia ou pela dificuldade de obtenção de outro acesso
venoso. Desta forma, é necessária a realização de mais estudos que possam avaliar a
indicação de retirada de cateteres e sua influência no prognóstico de pacientes com
câncer. Até o presente momento, ainda se mantém a recomendação de retirada de
cateteres na vigência de candidemia.
A maior parte dos pacientes avaliados (53%) foi submetida a cirurgia de grande
porte nos 30 dias que antecederam o diagnóstico de infecção hematogênica por
Candida spp. Vale ressaltar que 22/53 pacientes cirúrgicos (41,5%) foram submetidos a
pelo menos 2 procedimentos cirúrgicos, sendo a maioria das cirurgias subseqüentes
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(71,4%) por complicações de cirurgias prévias. Diversos estudos têm demonstrado a
importância de procedimentos invasivos como fator de risco para a ocorrência de
candidemia em pacientes com câncer, em especial procedimentos cirúrgicos com
abordagem de trato gastrointestinal (Blumberg et al,2001, Pasqualotto et al,2006). Este
fenômeno ocorre possivelmente pela melhoria de técnicas cirúrgicas e de cuidado pósoperatórios, levando a aumento de sobrevida de pacientes de alto risco, e pela
ocorrência de complicações pós-operatórias (Marsh et al,1983). Considerando a natural
colonização do trato gastrointestinal por Candida spp., é possível que a ruptura deste
pelo procedimento cirúrgico possa

ser um primeiro passo para a ocorrência de

candidemia (Charles et al, 2003; Nucci e Anaissie, 2002). No estudo de Sabino e
colaboradores (2010) realizado em Portugal com pacientes oncológicos, 36,6% dos
pacientes com candidemia foram submetidos a cirurgia do trato gastrointestinal.
Anaissie e colaboradores (1998) em estudo abrangendo pacientes com neoplasia
sólida e hematológica relataram cirurgia abdominal em 17% dos casos de candidemia.
Em estudo de Pasqualotto e colaboradores (2006) realizado no Brasil, entre os
pacientes com neoplasia sólida, 42,2% foram submetidos a cirurgia, sendo 23,4% com
abordagem do trato gastrointestinal, e cirurgia gastrointestinal foi fator de risco
independente para candidemia em pacientes não neutropênicos com tumores sólidos.
Em concordância com a literatura, o local de abordagem cirúrgica mais prevalente no
presente estudo foi trato gastrointestinal.
Considerando a importância da realização prévia de procedimentos cirúrgicos para
pacientes com candidemia e câncer, foi realizada comparação de fatores demográficos,
apresentação clínica e condições de risco para candidemia entre os pacientes expostos
a cirurgia nos 30 dias que antecederam a ocorrência da candidemia e aqueles não
expostos.
Com relação ao tumor primário, foram observadas assimetrias entre os grupos de
pacientes cirúrgicos e não cirúrgicos. Nos pacientes cirúrgicos, os tumores primários
mais prevalentes foram trato gastrointestinal e ginecológico não considerando tumores
de mama. Para os pacientes não cirúrgicos, foram mais prevalentes tumores de cabeça
e pescoço e mama. Por outro lado, não houve diferença entre os grupos quando
considerada a presença de outras doenças de base.
Possivelmente pelas próprias características dos tratamentos programados para
pacientes cirúrgicos e não cirúrgicos, foram observadas diferenças entre os grupos
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quanto aos fatores de risco para candidemia a que estiveram expostos. Pacientes não
cirúrgicos estiveram mais expostos ao uso de corticosteróides e tratamento
quimioterápico e radioterápico, e conseqüentemente apresentaram maior incidência de
neutropenia e mucosite. Pacientes cirúrgicos utilizaram mais freqüentemente nutrição
parenteral e bloqueadores H2.
Com relação à apresentação clínica dos casos de candidemia, observou-se que
pacientes cirúrgicos estiveram mais freqüentemente internados em UTI na data do
isolamento de Candida sp. em hemocultura. Não houve diferença significativa entre os
grupos quanto à classificação de sepse. Entretanto, o escore de APACHE II foi
significativamente maior para pacientes cirúrgicos, refletindo um quadro de pacientes
mais graves. Este quadro possivelmente justifica o achado de que este grupo de
pacientes foi mais freqüentemente submetido a procedimentos invasivos como sonda
vesical de demora, nutrição parenteral e cateter venoso de curta permanência.
Entretanto, não houve diferença entre os grupos quanto ao uso de ventilação
mecânica.
Houve tendência a menor tempo entre a data da internação e o isolamento de
Candida spp. na hemocultura para pacientes não cirúrgicos quando comparados aos
cirúrgicos (12 X 19 dias, X²=3,167, p=0,075), sendo que pacientes cirúrgicos tenderam
a apresentar candidemia nosocomial mais freqüentemente (p=0,061). Este fato poderia
ser explicado pelas próprias características descritas para os pacientes cirúrgicos,
sendo estes mais graves e mais freqüentemente internados em UTI. Outra possível
interpretação para este achado seria a própria abordagem cirúrgica, com quebra da
barreira mucosa e disseminação das leveduras colonizantes de trato gastrointestinal.
Com relação aos fatores prognósticos, apesar de não haver diferença significante
entre a mortalidade nos dois grupos, para os pacientes não cirúrgicos internação em
UTI, classificação de sepse grave ou choque séptico, escores de APACHE mais
elevados, uso de cateter venoso de curta permanência e intubação orotraqueal foram
relacionados a pior prognóstico, mais uma vez caracterizando maior mortalidade em
pacientes mais graves. Na regressão logística, observamos que o uso de cateter de
curta permanência e pacientes com classificação de sepse ou choque séptico, que
podem ser classificados como marcadores de gravidade, apresentam pior prognóstico.
Conforme já discutido para os pacientes com tumores sólidos em geral, a manutenção
do cateter foi fator associado a pior prognóstico em pacientes não cirúrgicos. Este
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achado pode estar relacionado à fonte da candidemia. Considerando a natural
colonização do trato gastrointestinal por Candida spp., é possível que a ruptura deste
pelo procedimento cirúrgico possa ser fator relacionado à candidemia em pacientes
cirúrgicos (Charles et al, 2003; Nucci e Anaissie, 2002), enquanto que, para pacientes
não cirúrgicos, outros fatores

possam estar relacionados.

Da mesma forma, em

pacientes cirúrgicos, em análise univariada, os fatores relacionados a pior prognóstico
foram classificação de sepse grave ou choque séptico, escores de APACHE mais
elevados, intubação orotraqueal e uso de nutrição parenteral. Vale ressaltar, entretanto,
que na regressão logística estes fatores não apresentaram significância estatística.
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6. CONCLUSÕES
1. Observamos taxas de incidência de candidemia em tumores sólidos de 1,40 a
2,44 por 1000 admissões hospitalares, taxas estas compatíveis com dados da literatura
internacional e superiores aos índices geralmente observados em hospitais gerais de
São Paulo.
2. Candidemia ocorreu em pacientes expostos aos fatores de risco classicamente
descritos em literatura. Entre os pacientes avaliados, candidemia foi mais prevalente
em tumores de trato gastrointestinal, ginecológicos e de cabeça e pescoço. A
apresentação clínica de candidemia foi como sepse grave e choque séptico em 44,7%
dos casos.
3. Em pacientes cirúrgicos candidemia ocorreu mais freqüentemente em neoplasia
de trato gastrointestinal e ginecológica, enquanto que em não cirúrgicos observamos
mais freqüentemente tumores de cabeça e pescoço e mama. O uso de sonda vesical
de demora e nutrição parenteral foram mais freqüentes no grupo de pacientes
cirúrgicos, enquanto que no grupo de pacientes não cirúrgicos foram mais freqüentes a
presença de neutropenia e mucosite, o uso de corticosteróides e o tratamento com
quimioterapia na época da identificação da levedura na hemocultura.
4. Candida albicans foi a espécie isoladamente mais prevalente, seguida de C.
parapsilosis e C. tropicalis, em concordância com a literatura previamente publicada na
America do Sul.
5. Apesar da baixa freqüência de ocorrência de Candida glabrata em relação ao
hemisfério norte, somando-se Candida glabrata e Candida krusei teremos um índice de
11,8%, taxa esta superior a outras casuísticas verificadas em hospitais terciários de
São Paulo.
6. Quando realizada regressão logística para as condições de risco para
mortalidade em pacientes com candidemia e tumores sólidos, o uso prévio de
corticosteróides e internação em UTI foram relacionadas a pior prognóstico.
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7.ANEXOS

Anexo 1- Ficha clínica para coleta de dados
ESTA PÁGINA CONTÉM DADOS CONFIDENCIAIS
Dados desta página não entrarão no banco de dados.
Número do prontuário: _______________________
Nome do paciente:_________________________________________
Hospital: ________________________________________________
No. do paciente no estudo

-

Isolados de Candida desse paciente:
data ___/___/_____ Material_________No. isolado no lab. do hospital _________ Espécie________
data ___/___/_____ Material_________No. isolado no lab. do hospital _________ Espécie ________
data ___/___/_____ Material_________No. isolado no lab. do hospital _________ Espécie ________
data ___/___/_____ Material_________No. isolado no lab. do hospital _________ Espécie ________
data ___/___/_____ Material_________No. isolado no lab. do hospital _________ Espécie ________
Notas relevantes

______________________________________________________________________
________________________
______________________________________________________________________
________________________
______________________________________________________________________
________________________
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1) INFORMAÇÃO DEMOGRÁFICA
1.1 Data do Nascimento: ___/___/_____ (DD/MM/YYYY)
1.2 Sexo: Masculino Feminino
1.3 Raça:
Branco Negro Mulato/ Pardo Asiático
Desconhecido
1.4:Cobertura:
□SUS □Convênio
□Particular

Índio

Outro



2) INFORMAÇÃO MICROBIOLÓGICA
PARA A DATA DA CANDIDEMIA INCIDENTE (≤24 HORAS ANTES DA COLHEITA DA
HEMOCULTURA)
2.1 Data da colheita da hemocultura da candidemia incidente:

___/___/_____ (DD/MM/YYYY)

2.2 Espécie de Candida (marque todas que se apliquem):
C. albicans C. parapsilosis
C. krusei
C. tropicalis C. lusitaniae
C. rugosa
C. glabrata
C. famata
Outra, especifique:
________________
2.3 Local de colheita da hemocultura incidente: veia periférica cateter ambos(vp e cateter)
Não sei
2.4 Tempo após cirurgia ≤7 dias ( precoce) > 7 dias (tardia)
cirúrgico)

Não se aplica (não

ATÉ 14 DIAS ANTES DA CANDIDEMIA INCIDENTE:
Mesmo dia da
hemocultura da
candidemia
incidente (X)

Até 14 dias
ANTES da
candidemia
incidente (X)
Staphylococcus aureus
Staphylococcus, coagulase negativo
Outros aeróbicos gram positivos
E. coli
Pseudomonas aeruginosa
Outros aeróbicos gram negativos
Anaeróbios
Outros Qual?__________________________

2.4 O paciente teve alguma bacteremia entre 0 e 14 dias ANTES da candidemia incidente?
Sim Não Não sei
2.4.1 Se sim, especifique que bacteria e quando marque X):

2.5: Havia outra infecção bacteriana documentada?
Sim Não Não sei
2.5.1- Se sim, indique as espécies e os sítios de infecção:
Espécie 1 _________: Tratamento empírico de infecção documentada
Sítio cirúrgico Urina Trato Respiratório Gastrointestinal Vaginal Pele/partes
moles outro______________

64
Espécie 2 _________: Tratamento empírico de infecção documentada
Sítio cirúrgico Urina Trato Respiratório Gastrointestinal Vaginal Pele/partes
moles outro______________
Espécie 3 _________: Tratamento empírico de infecção documentada
Sítio cirúrgico Urina Trato Respiratório Gastrointestinal Vaginal Pele/partes
moles outro______________

Nos 14 dias antes da candidemia incidente,
2.6 Havia outras culturas positivas para Candida (de qualquer lugar)?

Sim

Não Não sei

2.6.1 Se sim, indique as espécies e os locais das culturas:
Espécie 1 ______________________:
Fezes Urina Oral ou Nasofaríngeo Trato Respiratório
Gastrointestinal Vaginal Pele Desconhecido
Espécie 2 _____________________:
Fezes Urina Oral ou Nasofaríngeo Trato Respiratório
Gastrointestinal Vaginal Pele Desconhecido
Espécie 3 _____________________:
Fezes Urina Oral ou Nasofaríngeo Trato Respiratório
Gastrointestinal Vaginal Pele Desconhecido
ATÉ 30 DIAS DEPOIS DA CANDIDEMIA INCIDENTE:

2.7 Houve alguma outra hemocultura positiva para Candida?

Sim Não Não sei

2.7.1 Se Sim, indique data(s) da cultura e espécie:
data ___/___/_____ (DD/MM/YYYY)
Espécie: _________________

data ___/___/_____ (DD/MM/YYYY)
Espécie: _________________

data ___/___/_____ (DD/MM/YYYY)
Espécie: _________________

data ___/___/_____ (DD/MM/YYYY)
Espécie: _________________

data ___/___/_____ (DD/MM/YYYY)
Espécie: _________________

data ___/___/_____ (DD/MM/YYYY)
Espécie: _________________

2.8 Houve alguma outra cultura ( de outro material) positiva para Candida?Considerar as culturas
isoladas no mesmo dia da candidemia incidente.

2.8.1 Se Sim, indique data(s) da cultura, material e espécie:
data ___/___/_____ (DD/MM/YYYY)
Espécie: _________________
Material__________________

data ___/___/_____ (DD/MM/YYYY)
Espécie: _________________
Material__________________

data ___/___/_____ (DD/MM/YYYY)
Espécie: _________________
Material__________________

data ___/___/_____ (DD/MM/YYYY)
Espécie: _________________
Material__________________

3) INFORMAÇÃO SOBRE HOSPITALIZAÇÃO
NO MOMENTO DA CANDIDEMIA INCIDENTE
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3.1 No momento da candidemia incidente, o paciente estava hospitalizado?

Sim

Não

3.1.1 Se sim, data da internação no hospital: ___/___/_____ (DD/MM/YYYY), ou

Não sei
Não sei

3.3 Se o paciente estava internado, qual era a unidade de internação no momento em que a
hemocultura foi colhida (selecione um)? Enfermaria Semi- Intensiva Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) Emergência
3.3.1- Qual o departamento responsável?
Pélvis Oncologia Clínica Tórax CCP Abdome neurocirurgia urologia
ginecologia
Outro________
3.2 Se o paciente não estava internado, onde estava o paciente quando a hemocultura foi colhida?
Ambulatório Emergência

ANTES DA CANDIDEMIA INCIDENTE
3.3.2 Nas 48 horas antes da colheita da hemocultura da candidemia incidente, o paciente estava em
uma outra unidade de internação?
Sim Não Não sei
3.3.3 Se sim, onde ele estava (selecione um):
Enfermaria Semi- Intensiva Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Emergência
3.4 O paciente tinha sido transferido de outro hospital nas 72 horas precedentes a esta hospitalização?
Sim Não Não sei
3.5 Este paciente esteve internado neste ou em algum outro hospital (por mais de 24 horas) durante os 3
meses antes desta internação?
Sim Não Não sei
4) INFORMAÇÕES SOBRE A DOENÇA DE BASE (NEOPLASIA)

História nos 3 meses antes da candidemia incidente
Caracterização da neoplasia:
4.1.1 Especifique local do tumor primário
cutâneo vascular hematológico cabeça e pescoço pulmão/pleura mediastino
esôfago
fígado/vv biliares pâncreas estômago colon/reto/canal anal
rim/ureter bexiga próstata testículo pênis/uretra osso ginecológico mama
SNC retroperitônio Desconhecido
4.1.2 Status do tumor: primário recidiva cura
4.1.3 metástase? Sim Não desconhecido
4.1.4 Tumor em atividade? Sim Não desconhecido
4.1.5 Estadiamento Clínico: ____________________
4.1.6 Estadiamento Cirúrgico: T ___N____M________
Tratamento da neoplasia
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4.2 Quimioterapia
4.2.1 Quimioterapia atual? Sim Não Não sei
Número de ciclos____ data última
sessão__/__/____
4.2.1.1 Drogas utilizadas:___________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
4.2.1.2 Esquema de quimioterapia neoadjuvante adjuvante terapêutica de resgate
Paliativa não sei
4.2.2 Quimioterapia prévia? Sim
sessão__/__/____

Não

Não sei

Número de ciclos____ data última

4.2.2.1 Esquema de quimioterapia neoadjuvante adjuvante terapêutica de resgate
Paliativa não sei
4.2.2.2 Drogas utilizadas:___________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
4.2.5- Mucosite secundária a quimioterapia atual: Sim Não Não sei
Manifestação clínica?_________________ Grau_________________
4.2.6- Neutropenia (neutrófilos <500/mm ) :
Sim Não Não sei
Se sim,
3
4.2.5.1 Durante este período, o paciente teve neutropenia (<500/mm ) prolongada (10
dias)?
Sim Não Não sei
4.2.5.2 Durante este período o paciente teve neutropenia profunda (neutrófilos
3
<100/mm )? :
Sim Não Não sei
3

4.3 Radioterapia
4.3.1 Radioterapia atual? Sim Não
Não sei
Dose Total_________ data última
sessão__/__/____
4.3.1.1 Esquema de radioterapia
neoadjuvante adjuvante terapêutica de
resgate
Paliativa 
4.3.2 Radioterapia prévia? Sim Não
sessão__/__/____
4.3.2.1 Esquema de radioterapia
Paliativa Não sei

Não sei Dose Total_________ data última
neoadjuvante adjuvante terapêutica de resgate

5- INFORMAÇÕES SOBRE CIRURGIAS (ÚLTIMOS 30 DIAS):
Cirurgia1 ? Sim Não
Re-operação (últimos 30 dias?) ? Sim Não
Não sei
Cirurgia
realizada:_______________________________________________________________________
5.1 Sítio da de cirurgia (marque todas que se aplicam):
Abdominal Cardiotorácica Genitourinária
Trauma

Ginecológica Neurológica Ortopédica
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delgado

Se abdominal (marque todas as que se aplicam): Esôfago
Colon Reto

5.2- Tipo de cirurgia
diagnóstica/biópsia

Estômago

Intestino

excisional incisional endoscópica por agulha

estadiamento

mediastinoscopia laparotomia laparoscopia

curativa

excisão local ressecção local ampliada
RLA + linfadenectomia continuidade(monobloco) à
distância(bibloco) amputação/desarticulação ressecções
múltiplas

paliativa

ablação endócrina citorredução higiênica evitar
hemorragia
evitar obstrução alivias dor

profilaxia

orquipexia colectomia ressecção osteocondroma

pesquisa LN sentinela
ressecção de metástase
outras________________________________________________
5.3 cirurgia eletiva

urgência/emergência

5.4 Tratamento primário do Câncer tratamento de complicações relacionadas ao Câncer
desobstrutiva Complicação de cirurgia prévia
5.5-ASA_____________Não sei
5.6-Potencial de contaminação limpa potencialmente contaminada contaminada Não sei
5.7 Tempo de cirurgia_______________________
5.8 Transfusão de hemocomponentes no ato cirúrgico? Sim Não Não sei Se sim,
Qual?_________
Cirurgia2? Sim Não
Re-operação (últimos 30 dias?) ? Sim Não
Não sei
Cirurgia
realizada:_______________________________________________________________________
5.1 Sítio da de cirurgia (marque todas que se aplicam):
Abdominal Cardiotorácica Genitourinária
Trauma

delgado

Ginecológica Neurológica Ortopédica

Se abdominal (marque todas as que se aplicam): Esôfago
Colon Reto

5.2- Tipo de cirurgia
diagnóstica/biópsia

Estômago

Intestino

excisional incisional endoscópica por agulha

estadiamento

mediastinoscopia laparotomia laparoscopia

curativa

excisão local ressecção local ampliada
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RLA + linfadenectomia continuidade(monobloco) à
distância(bibloco) amputação/desarticulação ressecções
múltiplas
paliativa

ablação endócrina citorredução higiênica evitar
hemorragia
evitar obstrução alivias dor

profilaxia

orquipexia colectomia ressecção osteocondroma

pesquisa LN sentinela
ressecção de metástase
outras________________________________________________
5.3 cirurgia eletiva

urgência/emergência

5.4 Tratamento primário do Câncer tratamento de complicações relacionadas ao Câncer
desobstrutiva Complicação de cirurgia prévia
5.5-ASA_____________Não sei
5.6-Potencial de contaminação limpa potencialmente contaminada contaminada Não sei
5.7 Tempo de cirurgia_______________________
5.8 Transfusão de hemocomponentes no ato cirúrgico? Sim Não Não sei Se sim,
Qual?_________
Cirurgia3? Sim Não
Re-operação (últimos 30 dias?) ? Sim Não
Não sei
Cirurgia
realizada:_______________________________________________________________________
5.1 Sítio da de cirurgia (marque todas que se aplicam):
Abdominal Cardiotorácica Genitourinária
Trauma

delgado

Ginecológica Neurológica Ortopédica

Se abdominal (marque todas as que se aplicam): Esôfago
Colon Reto

5.2- Tipo de cirurgia
diagnóstica/biópsia

Estômago

Intestino

excisional incisional endoscópica por agulha

estadiamento

mediastinoscopia laparotomia laparoscopia

curativa

excisão local ressecção local ampliada
RLA + linfadenectomia continuidade(monobloco) à
distância(bibloco) amputação/desarticulação ressecções
múltiplas

paliativa

ablação endócrina citorredução higiênica evitar
hemorragia
evitar obstrução alivias dor

profilaxia

orquipexia colectomia ressecção osteocondroma

pesquisa LN sentinela
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ressecção de metástase
outras________________________________________________
5.3 cirurgia eletiva

urgência/emergência

5.4 Tratamento primário do Câncer tratamento de complicações relacionadas ao Câncer
desobstrutiva Complicação de cirurgia prévia
5.5-ASA_____________Não sei
5.6-Potencial de contaminação limpa potencialmente contaminada contaminada Não sei
5.7 Tempo de cirurgia_______________________
5.8 Transfusão de hemocomponentes no ato cirúrgico? Sim Não Não sei Se sim,
Qual?_________
Mais do que 3 cirurgias? Sim

Não

a. 6) HISTÓRIA PATOLÓGICA PREGRESSA
4.2 Paciente transplantado:
Sim Não Não sei
4.2.1 Se sim, especifique o órgão transplantado:
Rim Coração Pulmão Fígado Pâncreas Medula óssea Outro (especificar)
__________
4.2.2 Em caso de transplante de medula, o paciente tinha doença do enxerto contra o
hospedeiro na época da candidemia incidente? Sim Não Não sei
Se sim, marque um:
Aguda, Grau I
Crônica, Limitada
Aguda, Grau II
Crônica, Extensa
Aguda, Grau III
Crônica, grau desconhecido
Aguda, Grau IV
Não sei se aguda ou crônica
Aguda, grau desconhecido
4.3 HIV +:
Sim Não Não sei
4.4 Doença Cardíaca:
Sim Não Não sei
4.5 Doença Pulmonar:
Sim Não Não sei
4.6 Doença Hepática:
Sim Não Não sei
4.6.1Se sim, tem cirrose? Sim Não Não sei
4.7 Diabetes Mellitus:
Sim Não Não sei
4.7.1 Se sim, é tratado com insulina?: Sim Não Não sei
4.8 Insuficiência Renal: Sim Não Não sei
4.8.1 Se sim, era insuficiência renal crônica? Sim Não Não sei
4.8.2 O paciente estava em diálise crônica antes da candidemia?
Sim
Não sei
4.9 Doença Auto-imune: Sim Não Não sei
Se sim, é tratado com drogas imunossupressoras? Sim Não Não sei
4.10 Doença Neurológica: Sim
b.
c.
d. 6) INFORMAÇÕES CLÍNICAS

Não

Não sei

Não
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PARA A DATA DA CANDIDEMIA INCIDENTE Considerar sim apenas se o fator de risco esteve
presente nas últimas 96 horas
6.1 O paciente estava em ventilação mecânica?
Sim Não Não sei
6.1.1 Se sim, número de dias cumulativos em ventilação mecânica desde a internação até a data
da candidemia incidente: ______
Não sei
6.2 O paciente estava recebendo hiperalimentação? Sim Não Não sei
6.2.1 Se sim, selecione o tipo:
Nutrição parenteral total (NPT) Nutrição parenteral parcial Soluções lipídicas 
Não sei
6.2.2 Número de dias cumulativos em nutrição parenteral desde a internação até a data da
candidemia incidente: _______
Não sei
6.3 O paciente recebeu diálise nas 96 horas antes da candidemia incidente?
Sim Não Não sei
6.3.1 Se sim, Selecione o tipo de diálise:
Hemodiálise Peritoneal Não sei
6.3.2 Se “Hemodiálise,” o paciente estava recebendo hemofiltração contínua?
Sim Não Não sei
6.3.3 Número de dias cumulativos em diálise desde a internação até a data da
candidemia incidente (NOTA: para diálise crônica, indique apenas número de anos em
diálise)
Dias: _______ Não sei

(diálise aguda)

Anos: _______ Não sei
(diálise crônica)
6.4 Nas 96 horas antes da candidemia incidente, o paciente estava neutropênico (<500
3
neutrófilos/mm )?
Sim Não Não sei
6.5 Nas 96 horas antes da candidemia incidente, o paciente estava com neutropenia profunda
3
(<100 neutrófilos/mm )?
Sim Não Não sei
6.6. Para todos os pacientes neutropênicos, preencha o seguinte:
Primeira data com neutrófilos <500/mm

3

Primeira data com neutrófilos <100/mm

3

___/___/_____ (DD/MM/YYYY)
___/___/_____ (DD/MM/YYYY)

3

Primeira data com neutrófilos ≥100/mm
___/___/_____ (DD/MM/YYYY), ou
não recuperou a medulla nos 30 dias após a candidemia incidente
3

Primeira data com neutrófilos ≥500/mm
___/___/_____ (DD/MM/YYYY), ou
não recuperou a medulla nos 30 dias após a candidemia incidente

6.7: Uso de SVD nas últimas 96 horas

Sim Não

Não sei
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GRAVIDADE E SEPSE RELACIONADAS À CANDIDEMIA
6.7 Escore de APACHE (preencha para TODOS os pacientes): Use as informações do DIA da
candidemia incidente. Se a informação do dia da candidemia incidente não for disponível, pode-se usar
informações até 48 horas ANTES da candidemia incidente
6.8 AVALIAÇÃO DE SEPSE (preencha para TODOS os pacientes): Registre os valores maiores e
menores dos sinais vitais no período que começa 48 horas ANTES da candidemia incidente e termina 48
horas DEPOIS da candidemia incidente

Considerando as 48 horas antes e 48 horas após a coleta da hemocultura:
Parãmetro
Uso de drogas vasoativas
Anúria/oligúria
Alteração de nível de
conciência

presente

ausente
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Parâmetros
Freqüência cardíaca (batimentos
por minuto)
Pressão arterial (mmHg)
Sistólica e Diastólica
0
Temperatura axilar ( C)
Freqüência respiratória (por
minuto)
Gasometria arterial:
FiO2 (% O2)
pH
PaO2 (mmHg)
PCO2 (mmHg)
O paciente estava intubado (S/N)?
Hematócrito (%)
3
Leucometria (células/mm )
No.absoluto de neutrófilos
Creatinina sérica (mg/dl)
O paciente tinha insuficiência renal
(S/N)? (Creat > 1.5 mg/dl ou Débito
urinário < 410 ml/24h)
Sódio sérico (Na)
Potássio sérico (K)
Bicarbonato sérico (mEq/dl)
Escala de Glasgow para coma
(marque ao lado)
Verbal (5= orientado, 4 = confuso, 3
= palavras inapropriadas, 2 =
incompreensível, 1=nenhuma
resposta)
Motor (6 = obedece aos
comandos, 5= localiza dor, 4 = retira
membro após estímulo doloroso, 3 =
flexiona membro após estímulo
doloroso, 2= estende membro após
estímulo doloroso , 1 = nenhuma
resposta)
Olhos (4 = abre espontaneamente,
3= abre após comando verbal, 2 =
abre após estímulo doloroso, 1 =
fechado)
Se algum dos seguintes estiver
presente, marque as opções ao
lado:
-Cirrose comprovada por biópsia
- Insuficiência cardíaca congestiva
Classe IV
- Doença pulmonar obstrutiva crônica
grave
- Hemodiálise crônica,Imunodeprimido

ESCORE DE APACHE
Incidente até 48 h antes
Valor mais
Valor mais
alto
baixo

Não-cirúrgico
Cirúrgico,
emergência

Cirurgia
eletiva

AVALIAÇÃO DE SEPSE
48 h antes até 48 h depois
Valor mais
Valor mais
alto
baixo
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Classificação: sepse sepse grave choque séptico Não se aplica

7) INFORMAÇÃO SOBRE CATÉTERES
PARA A DATA DA CANDIDEMIA INCIDENTE (≤24 HORAS ANTES DA COLHEITA DA
HEMOCULTURA)
Sim

7.1 O paciente tinha algum catéter que não uma veia periférica?

Não

Não sei

7.1.1 Se sim, preencha a seguinte tabela, usando os códigos abaixo:

Códig
o

Data

da Data

de inserção

catéter (DD/MM/YYY
Y)

da A

hemocultura O

remoção

positiva

(DD/MM/YYY

candidemia

Y)

incidente

catéter

foi

da removido por causa
da candidemia?
foi

colhida por este
cateter?
__/__/____

__/__/____

Sim Não Não Sim Não Não sei

Não sei

Não sei

sei

__/__/____

__/__/____

Sim Não Não Sim Não Não sei

Não sei

Não sei

sei

__/__/____

__/__/____

Sim Não Não Sim Não Não sei

Não sei

Não sei

sei

__/__/____

__/__/____

Sim Não Não Sim Não Não sei

Não sei

Não sei

sei

__/__/____

__/__/____

Sim Não Não Sim Não Não sei

Não sei

Não sei

sei

NOTA: se o cateter não foi removido até 30 dias após a data da candidemia
incidente, marque “99/99/9999” na data da remoção.

Código:
01Cateter venoso central – Jugular
02CVC- Subclávia
03 CVC- Femoral
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04 Catéter central de inserção periférica (PICC)
05 Catéter de longa permanência (tunelizado)
06 Arterial
07Outro
Se cateter de longa permanência: Port Hickman Não sei

e. 8) HISTÓRIA DE MEDICAÇÃO
ATÉ 14 DIAS ANTES DA CANDIDEMIA INCIDENTE:
8.1 Antibiótico (oral ou IV) por >24 horas? Sim Não Não sei
8.1.1 Se sim, especifique:
1 a 2 antibióticos
3 a 4 antibióticos
5 a 6 antibióticos
7 ou mais antibióticos
8.2 Corticosteróides sistêmicos (oral ou IV)?
corticóide
dose
tempo
equivalente

Sim

Tempo de uso: <7 dias
≥ 7 dias
Dose (equivalente prednisona): < 20 mg
≥20mg
.
8.3 Outras drogas imunossupressoras?
Sim Não
8.5 Terapia anti-retroviral? Sim
Não Não sei
8.6 Bloqueadores H2? Sim Não Não sei

Não

Não sei

Não sei

8.7 O paciente recebeu ou estava recebendo drogas antifúngicas?
Sim Não Não sei
8.7.1 Se sim, qual era a razão para o seu uso?
Profilático
empírico
Tratamento de uma infecção conhecida não incluída neste episódio de
candidemia
Não sei
8.7.2 Se sim, que antifúngico(s) estava(m) sendo usado(s)? Marque todos que se
apliquem.
Anfotericina B Ambisome Abelcet
Fluconazol
Itraconazol
Voriconazol Posaconazol Caspofungina
Fluorocitosina
Amphocyl
Micafungina Outro
Paciente em estudo cego (droga desconhecida)
data de início do antifúngico prévio___________________
data do fim do antifúngico prévio____________________

ATÉ 30 DIAS APÓS A CANDIDEMIA INCIDENTE:
8.8 O paciente recebeu algum tratamento antifúngico para ESTE episódio de candidemia?
Sim
Não Não sei
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Se sim, indique o código de antifúngico(s), data em que o tratamento foi iniciado, e data da
última dose para tratamento desta candidemia.
Código

Data do início
(DD/MM/YYYY)

Data da última dose
(DD/MM/YYYY)

__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____

__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____

1.

Código

Antifúngico

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Anfotericina B
Ambisome
Abelcet
Amphocyl
Fluconazol
Itraconazol
Voriconazol
Posaconazol
Caspofungina
Fluorocitosina
Micafungina
Outro
Paciente em estudo cego (droga desconhecida)

9) INFORMAÇÃO SOBRE A EVOLUÇÃO
ATÉ 30 DIAS DEPOIS DA CANDIDEMIA INCIDENTE:
9.1 Nos 30 dias depois da primeira hemocultura positiva (candidemia incidente), houve sinais de
envolvimento de órgãos pela infecção pela Candida? (NOTA: Evidência inclui resultados de métodos de
imagem, como TC, ecocardiograma, histopatologia, exame físico, como em endoftalmite, ou cultura de
um local estéril).
Sim Não Não sei
9.1.1 Se sim, indique o(s) órgão(s):
Coração
Pulmões
Sistema nervoso central
Ossos
Rins Outro (especificar _____________)

Olhos Fígado/baço

9.2 O paciente recebeu alta após esta hospitalização?
Sim Não Não foi internado
Não sei
9.2.2 Se sim, qual foi a data da alta? : ___/___/_____ (DD/MM/YYYY)
Não recebeu alta até 30 dias após a candidemia incidente
Não sei
9.3 O paciente foi transferido para outra instituição?
Sim Não Não foi hospitalizado Não sei
9.4 O paciente sobreviveu >30 dias da data da candidemia incidente? Sim
9.4.1 Se não, Data do óbito: ___/___/_____ (DD/MM/YYYY)

9.4.2 Foi realizada necrópsia? Sim Não Não sei

Não

Não sei
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9.4.3 Se sim, havia envolvimento de Candida em órgãos?
Sim Não Não sei

9.4.4 Se sim, indique os órgão(s):
Coração
Pulmões
Fígado/baço Ossos Sistema nervoso cental
Olhos Rins Outro (especificar ________________)
9.4.5 Se Sim, a candidemia foi a causa do óbito?
Sim Não Não sei

Ficha preenchida por________________________________
Data_________________
Data da digitação no banco de dados___________________

Observações___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
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Anexo 2- Definições utilizadas para preenchimento da ficha clínica padrão

1- Informação Demográfica
As variáveis documentadas nesta seção foram: data de nascimento, sexo, raça
e cobertura.
2- Informação Microbiológica
Nesta seção foram documentadas as seguintes variáveis: data da coleta da
candidemia incidente, a espécie da Candida isolada, o local da coleta da hemocultura e
o tempo após realização da cirurgia. Também foi analisado se os pacientes tiveram
bacteremia no dia da candidemia incidente, ou qualquer bacteremia ocorrida até 14
dias antes da candidemia incidente, bem como se havia outra infecção bacteriana
documentada neste período. Se houve alguma infecção bacteriana documentada, esta
foi caracterizada quanto às espécies e sítios de infecção. Foram consideradas
infecções bacterianas em pacientes que apresentavam critérios diagnósticos para
infecção, mesmo sem agente etiológico identificado (tratamento empírico). Avaliou-se
também se os pacientes tinham colonização de locais não-estéreis por Candida até 14
dias antes da candidemia incidente.
Eventuais hemoculturas positivas para Candida sp. nos 30 dias após a
candidemia incidente também foram documentadas, bem como o isolamento de
Candida sp. em outros materiais. Culturas positivas no mesmo dia da hemocultura
incidente entraram neste item.
Candidemia incidente se refere à primeira hemocultura positiva para Candida
spp. para aquele paciente, dentro dos últimos 30 dias.
Um episódio de candidemia se refere a uma candidemia incidente em um
período de 30 dias após a data da coleta da primeira hemocultura positiva.
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3- Informação Sobre Hospitalização
Nesta seção pretendeu-se determinar a situação de hospitalização do paciente
na época da candidemia incidente, anotando-se a data da internação, a unidade de
internação e o departamento responsável apenas se o paciente já estava internado ou
se foi internado no dia em que a hemocultura da candidemia incidente foi colhida. Com
esta informação da data da candidemia incidente e a data da internação, pudemos
classificar a candidemia como uma infecção adquirida na comunidade ou nosocomial.
A candidemia foi considerada nosocomial se o intervalo de tempo entre a data da
internação e a data da ocorrência da candidemia foi maior que 72 horas. Para
pacientes não internados, foi anotado se procedência ambulatorial ou do Pronto
Socorro.
4- Informações sobre a doença de base (neoplasia)
O termo câncer se refere a um grupo de doenças caracterizadas por um
crescimento celular descontrolado, podendo evoluir para invasão destrutiva de órgãos
normais ou disseminação para pontos distantes (metástases) (Simone,1997; Kowalski
et al,2002).
Uma neoplasia “ativa” foi definida como necessitando tratamento nos últimos
três meses.
4.1- Caracterização da neoplasia
A neoplasia foi caracterizada quanto ao local do tumor primário, presença de
metástases, atividade e estadiamento clínico e cirúrgico.
4.1.1- Estadiamento
Foi adotada a classificação TNM, atualmente a mais utilizada pela União Internacional
Contra o Cancer (UICC), que parte do princípio de que tumores de mesma origem e
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histologia apresentam modos similares de crescimento e extensão. Esta classificação
leva em conta a disseminação anatômica do tumor a partir de 3 componentes
(Simone,1997; Kowalski et al,2002):
Tumor Primário (T): extensão da neoplasia no sítio primário e envolvimento de
estruturas subjacentes.
Tx: tumor primário não pode ser avaliado
T0:sem evidência de tumor primário
Tis: Carcinoma in situ
T1-T4: de acordo com diâmetro e extensão local
Linfonodos Regionais (N):
Nx: linfonodos regionais não podem ser avaliados.
N0: sem evidência de metástases regionais
N1-3: de acordo com o envolvimento de linfonodos regionais
Metástases à distância (M):
Mx: metástases à distância não podem ser avaliadas
M0: ausência de metástase à distância
M1: presença de metástases à distância
Estadio Clínico (EC): grupamentos segundo a progressiva disseminação TNM.
Fator–C: fator de certeza: validade da classificação de acordo com os métodos
diagnósticos usados.
C1: meios diagnósticos Padrão: clínico, endoscópico, radiologia convencional
C2: meios diagnósticos especiais: tomografia computadorizada ressonância nuclear
magnética, linfografia, arteriografia, entre outros
C3: exploração cirúrgica com biópsia ou citologia
C4: cirurgia definitiva e exame anatomopatológico da peça operatória
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C5: necropsia

4.2-Tratamento da neoplasia
Nesta seção, o paciente foi caracterizado quanto à realização de quimioterapia
e/ou radioterapia no momento ou antes da candidemia incidente, esquemas realizados,
presença de mucosite e neutropenia secundárias ao tratamento.
4.2.1 Quimioterapia
Foram anotados o número de ciclos a que o paciente foi submetido, bem como o
esquema referente a este tratamento.
Quimioterapia neoadjuvante é aquela administrada antes da cirurgia
Quimioterapia adjuvante é aquela após o tumor primário ter sido controlado por cirurgia
ou radioterapia. A neoplasia é tratada partindo-se do princípio que não há mais doença
avaliável.
Quimioterapia terapêutica é aquela que se destina a ser a principal arma do tratamento,
ou quando cirurgia ou radioterapia não são as melhores escolhas terapêuticas.
4.2.2 Radioterapia
Foi observado se o paciente realizou tratamento radioterápico.
5- Informações sobre cirurgias
Foram caracterizadas todas as cirurgias realizadas nos 30 dias antes da
candidemia incidente. As cirurgias foram caracterizadas quanto ao local, tipo de
cirurgia, objetivo, ASA, potencial de contaminação e duração do procedimento. Foi
caracterizado, também, se a cirurgia foi eletiva ou emergência e se foi necessária
transfusão de hemocomponentes durante o ato cirúrgico.

81

6- História Patológica Pregressa
Nesta seção foram avaliadas as comorbidades presentes na época da
candidemia incidente com o objetivo de se obter informações sobre problemas médicos
ativos do paciente nos três meses precedentes à candidemia incidente.
As comorbidades foram distribuídas nas seguintes categorias: transplantes,
síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids), doença cardíaca, doença pulmonar,
doença hepática, diabetes mellitus, insuficiência renal, doença auto-imune e doença
neurológica.
Foram considerados problemas médicos ativos do paciente nos três meses
precedentes à candidemia incidente, ou seja, para o qual ele recebeu algum tratamento
ou consulta médica neste período.
Infecção por HIV: Foram consideradas infecções documentadas pelo HIV, não
considerando suspeitas de infecção por HIV sem confirmação sorológica.
Doença cardíaca: Foram consideradas doenças que necessitam tratamento ativo
nos últimos 3 meses. Doença cardíaca significante incluiu: insuficiência cardíaca
congestiva de qualquer etiologia necessitando tratamento, doença coronária ativa
necessitando tratamento, hipertensão necessitando tratamento, e arritmias cardíacas
necessitando tratamento.
Hipertensão arterial foi definida como pressão arterial sistólica ≥ 140 mmHg ou
pressão diastólica ≥ 90 mm Hg em 2 ou mais medidas.
Doença pulmonar: Na caracterização de doença pulmonar significante foram
incluídos: DPOC, asma ou enfisema que requerem medicamentos via oral, parenterais
ou inalatórios, bronquiectasias, pneumonias crônicas, tuberculose ativa, tuberculose
passada ou doença pulmonar granulomatosa, desde que tenham deixado seqüelas
com perda da função pulmonar ou qualquer doença pulmonar restritiva (silicose, fibrose
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pulmonar idiopática). Não serão considerados DPOC ou asma não necessitando de
medicação, história de pneumonia curada. Radiografia de tórax anormal sem sintomas
respiratórios não preenche os critérios de doença pulmonar significante.
Doença hepática: foi considerada doença hepática ativa nos três meses
precedentes, como hepatite viral, hepatite por drogas ou outras hepatites (alcoólica,
cirrose biliar primária, hepatite autoimune, esteatose não-alcoólica, hepatite idiopática),
mesmo se o paciente não estivesse em tratamento. Não foram consideradas hepatites
auto limitadas (por exemplo, hepatite A ou hepatite por drogas) que foram resolvidas
mais de três meses antes da candidemia incidente. Foram consideradas cirrose de
qualquer tipo, doença biliar necessitando de tratamento cirúrgico, como colecistite ou
colangite.
Hepatites virais B ou C foram definidas como a presença de sorologia
específica comprovando a presença do vírus.
Diabetes mellitus foi definido como uma glicemia de jejum > 126 mg/dL ou
glicemia > 200 mg/gL após teste oral de tolerância a glicose.
Insuficiência renal foi definida como creatinina sérica >1.5 mg/dl em qualquer
ocasião nos últimos três meses; insuficiência renal crônica é definida como uma
creatinina persistentemente elevada durante pelo menos os três meses antes da
candidemia incidente. Diálise foi considerada se realizada na época da candidemia
incidente, até 72 horas antes, mesmo se o paciente não estivesse recebendo no dia da
coleta da hemocultura positiva.
Doença auto-imune: foi considerada história de qualquer doença auto-imune
que tenha necessitado de tratamento (aguda ou crônica) nos últimos três meses. As
condições podem incluir doenças reumatológicas como: lúpus eritematoso sistêmico,
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artrite reumatóide, doença mista do colágeno, arterite temporal, esclerodermia, doença
inflamatória intestinal, entre outras.
Doença neurológica: foi considerada história de acidente vascular cerebral,
doença de Parkinson ou convulsões que tenham necessitado de tratamento, demência
moderada ou grave de qualquer tipo. Não foram consideradas demência leve, ou
condições benignas como cefaléia.
7-Informações Clínicas
O pacientes foram caracterizados quanto a presença e tempo de ventilação
mecânica, nutrição parenteral, sonda vesical de demora, diálise, neutropenia e
neutropenia profunda.
Ventilação mecânica se refere a ventilação invasiva através de um tubo
orotraqueal, nasotraqueal ou traqueostomia. Será considerado o paciente que estiver
em ventilação mecânica até 24 horas antes da data da candidemia incidente.
Neutropenia foi definida como contagem de neutrófilos//mm3 <500 durante os
três meses precedentes. Neutropenia profunda foi definida como contagem de
neutrófilos//mm3 <100 durante este período. Neutropenia prolongada foi definida como
neutropenia de duração ≥10 dias. Foi considerado o paciente que apresentar
neutropenia nas últimas 96 horas.
Hipotensão é definida como um registro de pressão arterial máxima <90 mm
Hg ou redução em >50% do valor basal da pressão arterial máxima.
Febre foi considerada como a presença de pelo menos uma temperatura axilar≥
37,8°C, considerando o valor máximo de temperatura observado no período de 48 h
antes e 48 h depois da candidemia incidente. Hipotermia foi considerada temperatura
corporal < 36ºC
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Para estes parâmetros foi considerado o período de 30 dias antes da
candidemia incidente. Ventilação mecânica, nutrição parenteral, diálise e neutopenia
profunda foram considerados apenas se presentes nas últimas 96 horas antes da
coleta da hemocultura.
8-Avaliação de gravidade e sepse
Para avaliação da gravidade do paciente no momento da candidemia incidente,
foi feita avaliação de APACHE Score e sepse.
Para o cálculo da escala denominada "Acute Physiology And Chronic Health
Evaluation - APACHE" foram utilizados os critérios desenvolvidos por Knaus

e

colaboradores (1981) e revisados e simplificados em 1985 (Knaus et al,1985). As
variáveis para seu cálculo foram coletadas quando disponíveis utilizando-se os valores
mais altos e mais baixos do dia da candidemia incidente ou até 48 horas antes.
Para avaliação de sepse, foram considerados os piores valores de sinais vitais,
uso de drogas vasoativas, presença de oligúria ou anúria e alteração do nível de
consciência nas 48 horas antes e após a candidemia incidente. Assim,
foram utilizados as seguintes definições:
Síndrome da resposta inflamatória sistêmica: resposta do organismo a um
insulto variado (trauma, pancreatite, grande queimado, infecção sistêmica), com a
presença de pelo menos 2 dos critérios abaixo:
1. Febre ou hipotermia.
2. Taquicardia – freqüência cardíaca > 90 bpm
3. Taquipnéia – freqüência respiratória > 20 irpm ou PaCO2 < 32 mmHg
3

4. Leucocitose ou leucopenia – Leucócitos > 12.000 cels/mm ou < 4.000
3

cels/mm , ou presença de > 10% de formas jovens (bastões).
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Sepse: quando a síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS) é
decorrente de um processo infeccioso comprovado.
Sepse grave: quando a sepse está associada a manifestações de hipoperfusão
tecidual e disfunção orgânica, caracterizada por acidose lática, oligúria (< 0,5 mL/Kg/h)
ou alteração do nível de consciência, ou hipotensão arterial com pressão sistólica
menor do que 90 mmHg – porém, sem a necessidade de agentes vasopressores
Choque séptico ocorre quando a hipotensão ou hipoperfusão induzido pela
sepse é refratária à ressuscitação volêmica adequada e com subseqüente necessidade
de administração de agentes vasopressores.
9-Informação sobre Cateteres
O propósito desta seção foi identificar cateteres que poderiam estar associados
com a candidemia e se o cateter foi removido por causa da candidemia, anotando-se
os tipos de cateteres que o paciente tinha no dia da candidemia incidente ou até 24
horas antes desta, quando foram inseridos e quando foram removidos.
Tipos de cateteres: Cateter de longa permanência: é um cateter colocado
cirurgicamente. Fazem parte deste grupo os cateteres tipo Hickman e aqueles com
portais de infusão subcutâneos (cateteres de Porth). Cateter Central de Inserção
Periférica (PICC) é aquele inserido nas veias cefálica, basílica ou braquial e que
atingem a veia cava superior. Cateteres de curta permanência são catéteres não
tunelizados, ou seja, inseridos de forma percutânea em veias centrais. Flebotomia:
cateteres colocados por meio de dissecção de veias.
10- História de Medicação
Nesta seção foi analisado o uso de medicações antimicrobianas, corticosteróides
sistêmicos, drogas imunossupressoras, terapia antiretroviral e bloqueadores H2
utilizados num período de 14 dias antes da data da candidemia incidente.
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O uso de antifúngicos foi analisado desde os 14 dias prévios a detecção da
candidemia incidente até 30 dias após. A administração de antifúngico prévio foi
classificada em profilática, empírica ou para o tratamento de uma infecção diferente
deste episódio de candidemia. A administração de antifúngicos após a candidemia
incidente foi considerada como terapêutica coletando-se informações sobre o
medicamento utilizado, a data de início e a data da última dose, desde que o
antifúngico tenha sido utilizado por pelo menos 2 dias consecutivos.
11- Informação sobre a Evolução
Todos os pacientes foram seguidos até 30 dias após a data da candidemia
incidente com relação à alta ou óbito e foram coletados dados sobre evolução para
infecção disseminada por Candida e em quais órgãos, bem como a sobrevida em 30
dias.
Resposta

a

tratamento

antifúngico

foi

definida

como

resolução

das

manifestações clínicas da candidemia com culturas negativas.
A recidiva foi definida como recorrência das manifestações clínica ou
radiológica e evidência microbiológica de Candida sp. em hemocultura após o término
da terapia antifúngica e de melhora inicial.
Quanto à relação com a infecção, a mortalidade atribuída a candidemia foi
definida como a morte diretamente atribuída a esta na opinião do médico que assistiu o
paciente, que tenha ocorrido dentro das primeiras 4 semanas após o diagnóstico e sem
outra causa plausível ou achados de necropsia com candidíase em atividade que levou
ao óbito na opinião do patologista. Mortalidade associada à candidemia foi definida
como a morte atribuída à outra causa, porém com evidências que a candidíase foi um
fator associado importante para o óbito e que ocorreu durante a mesma internação e
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mortalidade não relacionado à candidemia como a morte atribuída a outra causa sem
nenhuma evidência de que a candidíase tenha sido um fator associado para o óbito.
Nos casos de evolução para óbito foi avaliado se houve realização de necrópsia
e se foi identificada candidíase disseminada, bem como se a candidíase foi a causa do
óbito.
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Abstract

Hematogenic infections by Candida species are important complications in
oncology patients given their high mortality and morbidity. In different studies performed
in general hospitals, cancer is the most prevalent disease for candidemia patients.
Objectives: to assess the incidence, prognostic factors and epidemiological aspects of
bloodstream infection by Candida spp in patients with solid tumors, comparing the
epidemiological pattern of candidemia in surgical and non-surgical patients. Methods:
retrospective observational study with systematic documentation of episodes of
bloodstream infection by Candida spp. in patients with solid tumors admitted from
March 2006 to December 2008 in two Brazilian cancer hospitals. Results: One hundred
cases of candidemia in patients with solid tumors were analyzed. The incidence rates
were 2.81 to 3.87 per 1000 hospital admissions. Surgery was performed in 53% of the
patients. Candidemia was more prevalent in patients with gastrointestinal tract cancer
(19%), gynecological (18%), head and neck (14%) and mama cancer (10%). The most
prevalent malignancies in surgical patients were colon, rectum and anus (22.6%) and
gynecological (30.2%), while for non-surgical patients the most prevalent were breast
(17%) and head and neck cancer (19.1%). The clinical presentation of candidemia was
as severe sepsis and septic shock in 44.7% of cases. Candidemia occurred in patients
exposed to the risk factors classically described, specially the use of central venous
catheter, broad spectrum antimicrobials and H2 blockers. Using urinary catheter and
parenteral nutrition were more frequent in surgical patients, whereas in non-surgical
patients the presence of neutropenia and mucositis, the use of corticosteroids and
chemotherapy were more frequent. Candida albicans, C. parapsilosis and C. tropicalis.
were the most prevalent species. Global mortality in 30 days was 45%. Factors related
to worse prognosis were the use of corticosteroids and hospitalization in ICU. Although
there was no significant difference in mortality among non-surgical and surgical
patients, in the first group classification of severe sepsis or septic shock, central venous
catheter use and maintaining the catheter were related to worst prognosis. Conclusions:
Candidemia in adult patients with solid malignancies occurred more frequently in tumors
of the gastrointestinal and gynecological tract, in patients with severe clinical illness and
in patients exposed to the classical risk factors for candidemia. There was a
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predominance of Candida albicans, Candida parapsilosis and Candida tropicalis. The
use of corticosteroids and hospitalization in ICU were related to worse prognosis.

