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RESUMO 
 
Introdução: o paciente com leucemia, principalmente aquele sob quimioterapia 
está exposto a diferentes agravos a sua imunidade, sendo a neutropenia 
intercorrência comum e frequentemente relacionada a ICS. Nas últimas 
décadas a epidemiologia das infecções no paciente neutropênico tem passado 
por constante mudança. Não bastasse a associação com mortalidade, os BGN 
têm cada vez mais implicado em desafio terapêutico, devido ao aumento da 
resistência e dificuldade no manejo da terapia empírica. O conhecimento da 
epidemiologia das ICS e dos fatores de risco para aquisição de ICS por BGN e 
BGN-MR são fundamentos para o adequado tratamento das complicações 
infecciosas. 
Casuística e Método: estudo retrospectivo das ICS de pacientes com 
leucemia, entre 2002 a 2007, em hospital terciário universitário. Foi realizada 
descrição epidemiológica dos agentes das ICS, assim como o perfil de 
susceptibilidade e análise dos fatores de risco para aquisição de ICS por BGN 
e por BGN-MR através de estudo caso-controle, seguido de análise uni e 
multivariada. 
Resultados:  identificados 148 agentes de ICS em 64 pacientes com leucemia, 
sendo 55,4% eram BGN, 39,2% CGP e 5,4% fungos. Os agentes mais 
prevalentes foram SCoN (22,3%), P. aeruginosa (17,6%) e K. pneumoniae 
(10,8%). Entre os SCoN a resistência à oxacilina foi de 66,7%. Entre os BGN, 
34,3% foram multirresistentes. O óbito ocorreu em até sete dias em 20,0% dos 
pacientes com ICS por CGP e 47,0% entre os que faleceram após ICS por 
BGN. Na análise multivariada os fatores identificados como 
independentemente relacionados a essa infecção foram a neutropenia (p = 
0,003, OR 14,060, IC 2,457-80,465) e a presença de sinais e sintomas 
localizatórios (p = 0,002, OR 20,907, IC 2,953-148,001) para BGN. 
Na análise multivariada o uso prévio de glicopeptídeo mostrou-se 
independentemente relacionado a ocorrência de ICS por BGN-MR (p = 0,0,15, 
OR = 7,530, IC 1,477-38,399).  A letalidade atribuída as ICS por BGN foi 
semelhante à por BGN-MR (20,4% e 19,1%), porém nos pacientes com ICS 
por BGN-MR o óbito foi mais precoce. 
Conclusão:  nos seis anos de estudo foram isolados 148 agentes em ICS, 
predominando os BGN. Entretanto, no último ano, ocorreu um “equilíbrio” entre 
esses agentes e os CGP. Mais de 30% dos agentes isolados eram 
multirresistentes. Os fatores de risco independentes para a aquisição de BGN 
foram a presença de neutropenia e de sinais e sintomas localizatórios. Já para 
a aquisição de BGN-MR o fator de risco encontrado foi o uso prévio de 
glicopeptídeo. A evolução para óbito ocorreu em 55% das vezes na internação 
do episódio de ICS, sendo mais precoce entre os pacientes com BGN-MR. 
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1. Introdução 

 

As doenças neoplásicas representam a segunda causa de morte na maioria 

dos países industrializados e as leucoses encontram-se entre as oito principais 

causas de morte nos pacientes com neoplasia. 

 Na leucemia mielóide aguda (LMA) ocorre um desequilíbrio na reprodução 

clonal das células tronco-hematopoiéticas, caracterizando falha tanto na 

diferenciação quanto na proliferação destas células, gerando um acúmulo de 

estruturas não funcionais denominadas mieloblastos. 

 A freqüência de LMA aumenta com a idade. Até os 10 anos, a ocorrência 

de LMA é relativamente pequena, correspondendo a 10% de todas as leucemias 

agudas. No entanto, acima dos 45 anos de idade, corresponde a 90-95% das 

leucemias agudas. 

 O objetivo do tratamento da LMA é a obtenção e manutenção da remissão 

completa da doença, mesmo porque o tempo de sobrevida correlaciona-se 

diretamente com o período no qual os pacientes se mantêm em remissão 

completa. Pacientes não tratados ou que não entram em remissão completa com 

o tratamento instituído morrem, em média, dentro de dois a quatro meses.  

 No momento do diagnóstico os dois principais fatores prognósticos de um 

paciente com LMA são sua idade e as alterações cromossomais geradas pela 

doença. Atualmente as decisões terapêuticas têm considerado amplamente estes 

fatores. 

 A abordagem da LMA em um adulto entre 18 a 60 anos classicamente 

envolve diferentes fases. A primeira consiste na quimioterapia de indução, cujo 



 Introdução 
 

  3 
 

objetivo é a mielossupressão com o “esvaziamento” da medula óssea de todos os 

elementos hematopoiéticos para que ocorra o “repovoamento” com células 

normais, caracterizando a remissão. 

 Cerca de 30% dos pacientes apresentam recidiva dentro dos primeiros seis 

meses e mais de 50%, dentro do primeiro ano. Para retardar ou prevenir a recidiva 

tem-se preconizado a terapia após remissão, que consiste na consolidação, que é 

a repetição do mesmo esquema de indução e, a seguir, a intensificação.  

 Os pacientes que apresentam recidiva, a maioria daqueles com subtipos de 

LMA de prognóstico desfavorável, têm sido submetidos ao transplante de células 

tronco-hematopoiéticas (TCTH). Nestes casos, o transplante alogênico tem 

resposta terapêutica comparável aos esquemas quimioterápicos de alta potência. 

 Todas estas opções terapêuticas da LMA envolvem um período prolongado 

de pancitopenia, que pode durar três a quatro semanas. 

 A morbi-mortalidade das doenças onco-hematológicas relaciona-se não 

apenas às diferentes formas de apresentação das mesmas, mas também às 

complicações decorrentes da imunossupressão, toxicidade causada pelas drogas 

usadas para seu tratamento e sobretudo as infecções. 

 Por outro lado, a granulocitopenia nessa população é de difícil correção, 

mantendo o paciente sob alto risco de infecção por período prolongado. Assim, as 

complicações infecciosas são hoje as primeiras causas de morbi-mortalidade no 

paciente com leucemia aguda; sendo as infecções bacterianas as mais 

prevalentes, enquanto que as fúngicas são um dos principais preditores de 

mortalidade.  
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A mortalidade parece ser maior entre os pacientes neutropênicos que 

evoluem com infecção da corrente sanguínea (ICS) e outras infecções 

microbiologicamente documentadas, principalmentre entre aqueles que 

apresentam sinais clínicos infecciosos.  

Nos pacientes que evoluem com neutropenia, secundária à própria doença 

onco-hematológica ou aos efeitos da quimioterapia de tratamento, a ICS é uma 

complicação comum. Em alguns estudos a ocorrência dessa infecção chega a 

29% durante os episódios de neutropenia.  

Nas últimas décadas a epidemiologia das infecções no paciente 

neutropênico tem passado por constante mudança, refletindo influência das 

profilaxias e tratamentos antimicrobianos, das alterações nos esquemas 

quimioterápicos e as complicações a estes associadas, do maior uso de 

dispositivos invasivos e da epidemiologia dos agentes responsáveis pelas 

infecções relacionadas à assistência a saúde local. Atualmente os patógenos 

gram-positivos e gram-negativos têm sido responsáveis cada um por 50% dos 

episódios de ICS em neutropênicos febris, sendo que em alguns serviços, as 

infecções por bacilos gram-negativos (BGN) ainda prevalecem e mostram 

importante morbi-mortalidade. 

 Desta forma, conhecimento da epidemiologia das infecções que ocorrem 

nestes pacientes, sobretudo as da corrente sanguínea, a mais importante das 

infecções microbiologicamente documentadas, dos fatores de risco para aquisição 

destas infecções e, principalmente, das bacteremias por BGN e sobretudo dos 

BGN-MR, que apresentam grande relevância em nosso meio são fundamentos 
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para o adequado tratamento das complicações infecciosas que acometem os 

indivíduos com LMA. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. OBJETIVOS 
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1.1. Objetivos 

 

Geral  

Descrever a epidemiologia das ICS nos pacientes com leucemia 

aguda, estudando os fatores de risco associados à aquisição e à letalidade 

atribuída das ICS por bactérias gram-negativas nesta população. 

 

Específicos 

1. Descrever a epidemiologia dos agentes associados à ICS nos 

pacientes com Leucemia aguda 

2. Descrever o perfil de sensibilidade das bactérias gram-negativas nos 

pacientes com Leucemia aguda 

3. Avaliar os fatores de risco de aquisição associados às ICS por 

bactéria gram-negativa e por bactéria gram-negativa multi-resistente 

(BGN-MR).  

4. Analisar a mortalidade geral dos pacientes com ICS 

5. Analisar a letalidade atribuída à ICS por BGN e por BGN-MR nos 

pacientes com Leucemia aguda 
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2. Revisão da Literatura 

 

 Pacientes com neoplasia estão sujeitos a infecções associadas à 

imunodeficiência induzida pela própria doença de base e, principalmente, pelas 

drogas utilizadas no tratamento da mesma. 

 Aproximadamente 60% dos episódios de febre nos pacientes com 

neutropenia estão correlacionados a processos infecciosos e a infecção 

documentada mais freqüente é a (ICS) (MASSION, PB et al, 2002). Cerca de 25% 

dos pacientes neutropênicos febris apresentam ICS (BOECKH M et al, 2002, 

CAPPELLANO P, 2001, DINI G et al, 2001, ORTEGA M et al, 2005, WALTER EZ et al, 

1995). Depois das bacteremias, a pneumonia é a infecção mais freqüente 

(JAGARLAMUDI et al, 2000) e esta, quando associada a bacteremia, implica em 

maiores taxas de mortalidade nos pacientes com leucemia aguda (YOSHIDA M et 

al, 1999). 

A ocorrência de complicações graves como hipotensão, alteração do nível 

de consciência, insuficiência respiratória e óbito é significativamente maior em 

pacientes neutropênicos com bacteremia (31%) do que nos febris sem bacteremia 

(14%) (KLASTERSKY J et al, 2007). 

Estas infecções podem estar presentes em diferentes fases da doença, 

desde o momento do diagnóstico, passando pela fase do tratamento 

quimioterápico, do transplante de células tronco-hematopoiéticas, até a fase de 

recuperação medular, associada à doença do enxerto contra o hospedeiro. A 

gravidade e a duração da neutropenia mantêm-se como os mais importantes 

fatores de risco para infecção.  
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Nas últimas décadas, as modificações nas práticas terapêuticas e 

profiláticas das infecções em pacientes onco-hematológicos alteraram o perfil 

epidemiológico das mesmas. Estudos do grupo europeu “European Organization 

for Research and Treatment of Cancer” (EORTC) demonstram que no início da 

década de 1970, os BGN eram predominantes e, ao final da década de 1980, o 

predomínio de cocos gram-positivos já se tornava evidente (KLASTERSKY J et al, 

1998).  

Em estudos de coorte histórica, com grande número de pacientes, a 

incidência de bacteremia variou de 32% para 22% entre 1973 e 1994. No mesmo 

período, a proporção de bacteremias por gram-negativos e gram-positivos mudou 

de 71% e 29% (1973-1978) para 33% e 67% (1992-1994), respectivamente 

(KLASTERSKY J, 1998). As razões para este fenômeno não estão totalmente 

esclarecidas, porém o uso de cateteres venosos centrais (CVC) em larga escala, 

permitindo a colonização e a infecção por agentes da flora da pele, como o 

Staphylococcus spp. e o uso de antibioticoterapia profilática com espectro amplo 

para agentes gram-negativos, como as fluorquinolonas, parecem ser os principais 

fatores envolvidos. Outro fator associado é o uso de agentes quimioterápicos com 

maior ação citotóxica, levando a um extenso dano às mucosas e permitindo 

translocação bacteriana de agentes como os Streptococcus do grupo viridans e os 

Enterococcus spp. (BODEY GP et al, 1996, PIZZO PA, 1999, PICAZZO JJ, 2004, 

RAMPHAL R, 2004, VISCOLI C et al, 2006) 

Em estudo recente de Klastersky e col, a incidência de bacteremia em 

neutropênicos por câncer foi de 23% e a proporção de infecções monomicrobianas 
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por gram-negativos, gram-positivos e polimicrobianas foi de 34%, 57% e 10%, 

respectivamente (KLASTERSKY J et al, 2007). 

Atualmente, vem sendo observado, em alguns centros, um novo aumento 

na proporção de BGN como causadoras de ICS em pacientes neutropênicos; é 

questionado se este fato ocorre devido à redução do uso da antibioticoterapia 

profilática com quinolonas ou ao aparecimento de resistência entre os BGN ou ao 

aumento da prevalência destes agentes (COLLIN BA et al, 2001, RAMPHAL R, 2004, 

SINGH H, 2003, VISCOLI C et al, 2002). 

A infecção por BGN está associada à alta mortalidade, sendo inclusive fator 

de risco independente para morte, em pacientes com LMA submetidos a 

transplante de células tronco-hematopoiéticas (TCTH) (ROBIN M et al, 2003, 

POYART C et al, 2004). Atenção especial também deve ser mantida para as 

infecções por Pseudomonas aeruginosa, cuja freqüência, apesar de ter sofrido 

queda, ainda é elevada, sendo este o segundo agente mais freqüentemente 

encontrado em neutropênicos febris; logo após o Staphylococcus coagulase 

negativa (SCoN) em alguns centros (FUNADA H et al, 1998). Ainda, a P. 

aeruginosa mostra-se proporcionalmente mais relevante nas infecções em 

pacientes com neoplasia hematológica do que na população geral sob cuidados 

hospitalares (KANAMARU A et al, 2004), além de ser agente que conserva alta 

correlação com morbi-mortalidade no paciente imunossuprimido (TODESCHINI G et 

al, 1999). 

No panorama das infecções em pacientes com doenças onco-

hematológicas, tem assumido cada vez maior relevância a resistência bacteriana 
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aos antimicrobianos, devido ao aumento de custo, morbidade e mortalidade dos 

indivíduos sob cuidados hospitalares e que são infectados por estes agentes. 

Em relação aos cocos gram-positivos, o primeiro Staphylococcus aureus 

Meticilino-Resistente (MRSA) foi isolado nos Estados Unidos em 1968. No início 

da década de 90, 20-25% dos S. aureus isolados em pacientes internados eram 

resistentes à Oxacilina (FRIDKIN, SK et al, 2001). Em 1999, segundo o “National 

Nosocomial Infections Surveillance” (NNIS) esta porcentagem era maior que 50% 

nos pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTI). Em 2003, este 

mesmo programa revelou que 59,5% dos S. aureus isolados em UTI eram MRSA 

(NNIS, 2003). 

Crescimento semelhante vem ocorrendo com o Enterococcus spp. 

resistentes à Vancomicina (VRE) (FRIDKIN, SK et al, 2001). De 1990 a 1997 a 

prevalência de VRE entre os Enterococcus spp. isolados em pacientes 

hospitalizados aumentou de menos que 1% para 28,5%, em 1999, segundo dados 

do NNIS (NNIS, 2003). 

Entre os BGN a presença de resistência por Beta-lactamases de espectro 

ampliado (ESBL), além de resistência às fluorquinolonas, carbapenens e 

aminoglicosídeos também esta aumentando. Por exemplo, em 1997 o “SENTRY 

Antimicrobial Survaillance Program” encontrou, entre Klebsiella pneumoniae 

isoladas nos Estados Unidos, resistência a Ceftazidima e outras cefalosporinas de 

terceira geração em 6,6% das ICS; porém, em 2003, 20,6% desses mesmos 

agentes isolados em UTI já eram resistentes aos mesmos antimicrobianos (JONES, 

RN, 2000). 
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Similarmente, entre 1999 e 2003 a resistência de Pseudomonas aeruginosa 

às fluorquinolonas aumentou de 23% para 29,5% nas UTIs (BRADLEY, SF et al, 

1991). Em estudo realizado em 15 hospitais norte-americanos, em 1999, foram 

encontrados 53% de Acinetobacter baumannii resistentes aos carbapenens e 24% 

das Pseudomonas aeruginosa resistentes à Imipenem (LANDMAN, D et al, 2002).  

Uma avaliação das infecções que ocorreram em UTIs de 43 estados norte-

americanos, de 1994 a 2000, mostrou que a susceptibilidade à Ciprofloxacina caiu 

de 86% para 76%, temporalmente associada ao aumento do uso de 

fluorquinolonas nos Estados Unidos (NEUHAUSER, MM et al, 2003). 

A introdução, transmissão e persistência destes organismos multidroga-

resistentes dependem da vulnerabilidade do paciente, da pressão seletiva 

induzida pelo uso de antimicrobianos, pelo aumento do número de pacientes 

colonizados ou infectados (BONTEN, MJ et al, 1998, MERRER, J et al, 2000). Os 

pacientes mais vulneráveis à colonização e infecção são aqueles com doença de 

base grave, especialmente os com doença imunossupressora como as 

neoplasias, com cirurgia recente ou os que necessitam de dispositivos invasivos 

(sonda vesical, tubo endotraqueal, cateter venoso central) (GOETZ, AM et al, 1998, 

LAUTENBACH, E et al, 2001). 

Em revisão publicada em 2002 foram identificados como fatores de risco 

para aquisição de agentes multidroga-resistentes (MRSA, VRE, Clostridium 

difficile, BGN produtor de ESBL e Candida): a idade avançada, a gravidade da 

doença de base, internação prévia, hospitalização prolongada, cirurgia 

gastrintestinal ou transplante, uso de dispositivos invasivos e exposição a 

antimicrobianos (SAFDAR N et al, 2002). 
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Obritsch e col. mostraram que Pseudomonas aeruginosa, em pacientes 

expostos a fatores de risco como hospitalização prolongada, uso de 

antimicrobiano e imunossupressão, apresentaram emergência de resistência 

durante a terapia em 27-72% dos casos (OBRITSCH MD et al, 2005). 

Publicação da “Chemotherapy Alliance for Neutropenia and the Control of 

Emerging Resistence Program” (CANCER) revela que de 3970 hemoculturas de 

pacientes neutropênicos febris, os dois primeiros agentes eram cocos gram-

positivos, S. aureus em 19,3% e SCoN em 14,1%. E. coli foi o terceiro agente 

mais freqüente (13,4%), seguida por Enterococcus sp. (10,2%) e Klebsiella sp. 

(9,5%) (KIRBY JT et al, 2006). 

O mesmo estudo cita as alterações no perfil de sensibilidade dos mesmos 

agentes, mostrando o S. aureus e o SCoN com 35,5% e 78,8% de resistência à 

Oxacilina, respectivamente. Dos Enterococcus sp., 22% já demonstram resistência 

à Vancomicina. Entre os BGN, E. coli e Klebsiella sp. permaneceram com boa 

sensibilidade a Piperacilina/Tazobactam, cefalosporinas de terceira geração e 

Ciprofloxacina; porém 3,9% e 2,4%, respectivamente, preenchem critérios para 

serem consideradas cepas produtoras de beta-lactamase de espectro ampliado. O 

Enterobacter sp., por sua vez, devido à ampla ocorrência de desrepressão do 

gene amp C mostrou 83,7 a 88,2% de resistência as cefalosporinas, mantendo 

sensibilidade ao Cefepime a ao Imipenem. Amicacina e Polimixina B mantiveram-

se como opções terapêuticas para Pseudomonas aeruginosa, pois esta mostrou 

sensibilidade de 97,4 a 97,7% a estas ultimas drogas citadas, respectivamente 

(KIRBY JT et al, 2006). 
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Apesar de escassos, os dados nacionais quanto à prevalência e o perfil de 

sensibilidade dos agentes causadores de ICS nos pacientes neutropênicos 

demonstram que o panorama destas ICS por BGN no nosso meio provavelmente 

é ainda mais alarmante do que ocorre nos países da América do Norte e Europa, 

já que a resistência desses agentes tem se mostrado mais importante no ambiente 

hospitalar brasileiro.  

Levantamento multicêntrico realizado com 12 hospitais brasileiros mostrou 

que a Pseudomonas aeruginosa atinge resistência à Ceftazidima e Cefepime de 

33,3%, ao Imipenem de 18% e à Ciprofloxacina de 32,7% (SADER HS et al, 2001). 

Em estudo realizado no Rio de Janeiro com pacientes neutropênicos após 

transplante de células tronco-hematopoiéticas, Garnica e col. encontraram que o 

perfil de sensibilidade dos BGN aproxima-se dos dados internacionais; porém, 

quando associada a resistência antimicrobiana, a infecção por BGN, juntamente 

com neutropenia prolongada e infecção fúngica são fatores preditores de morte 

(GARNICA M et al, 2004). 

Recentemente, no Hospital São Paulo - UNIFESP, foram avaliadas, 

retrospectivamente, todas as hemoculturas que apresentaram crescimento de 

microorganismos em pacientes portadores de doenças hematológicas, entre julho 

de 2003 a junho de 2005 (QUENTAL B et al, 2006). Os 107 pacientes apresentaram 

167 episódios de ICS onde foram identificados 173 agentes. O principal agente 

isolado foi o SCoN em 47 (27,2%) episódios, seguido por Pseudomonas sp. em 29 

(16,8%), S. aureus em 22 (12,7%), Klebsiella sp. em 16 (9,2%) e Acinetobacter sp. 

em 12 (6,9%). A resistência bacteriana encontrada nestes agentes foi elevada: 

70% dos SCoN e 68% dos S. aureus eram resistentes à Oxacilina. Entre os BGN, 
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65,5% das Pseudomonas sp. e 58,3% dos Acinetobacter sp. eram resistentes as 

cefalosporinas de 3ª a 4ª geração; 62,5% das Klebsiella sp. eram produtoras de 

beta-lactamase de espectro ampliado, demonstrando um perfil de resistência 

expressivamente maior que o encontrado na literatura. A mortalidade após a 

primeira semana da última hemocultura positiva foi 31,8% (34 pacientes). A maior 

mortalidade foi relacionada a Pseudomonas sp; dos 29 episódios, 13 (44,8%) 

evoluíram para óbito em sete dias, sendo todas resistentes aos carbapenens. 

Poucos estudos avaliaram a mortalidade global e a atribuída em paciente 

com ICS e neutropenia. Estes estimam que a mortalidade atribuída em pacientes 

com câncer e ICS entre 7,5 e 30,0% (GAYTAN-MARTINEZ J et al, 2000 e SERODY J 

et al, 2000) Um estudo caso-controle especificamente realizado para avaliar a 

mortalidade atribuída em pacientes com neutropenia e bacteremia mostrou uma 

mortalidade atribuída de 12% (WISPLINGHOFF H et al, 2003). 

Considerando-se que o prognóstico dos pacientes neutropênicos com 

infecção por BGN relaciona-se diretamente com a adequação antimicrobiana 

(SCHIMPF SC et al, 1971, COMETTA A et al, 1995, ELTING LS et al,  1997, HUGHES 

WT et al,  1990, HUGHES WT et al, 2002), a busca por opções terapêuticas de 

primeira linha tem sido amplamente valorizada dentro do contexto da emergência 

de agentes resistentes a múltiplas drogas. 

Por outro lado, o vasto consumo de antimicrobianos tem se mostrado um 

dos principais fatores associados à resistência bacteriana no ambiente hospitalar 

(PIZZO PA, 1999, COLLIN BA et al, 2001). 

Neste contexto, a caracterização da epidemiologia dos agentes bacterianos 

e de seu perfil de resistência no ambiente nacional é de suma importância para 



Revisão da Literatura 

16 
 

que se possa otimizar o tratamento das infecções no paciente neutropênico febril 

sem abandonar a boa prática no controle de infecções relacionadas à assistência 

à saúde. Além disso, o conhecimento dos fatores de risco para a aquisição desses 

agentes pode ser útil na adequação dessa terapia, sobretudo para os BGN e 

principalmente para os BGN multi-resistentes que geralmente estão associados à 

maior letalidade.  
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3. Casuística e Método 

 

Local e período do estudo  

O estudo foi realizado no Hospital São Paulo (HSP) que é a instituição de 

ensino da UNIFESP, localizado na capital do Estado de São Paulo. Trata-se de 

um hospital público, geral, de caráter terciário, com sua maior demanda de 

pacientes provenientes do Sistema Único de Saúde. Presta assistência médica 

tanto à população local quanto à de outros municípios do estado e do país. Sua 

capacidade é de aproximadamente 753 leitos. Apresenta 53 leitos para tratamento 

de pacientes em unidades de terapia intensiva, especializadas nas disciplinas de 

Anestesiologia, Pneumologia, Cardiologia, Cirurgia Cardíaca, Neurologia, 

Nefrologia e Medicina de Urgência.  

O estudo foi realizado com pacientes da unidade de internação hospitalar 

da Hematologia, que é composta por 12 leitos, e da unidade de Transplante de 

Medula Óssea, com 08 leitos.  

O estudo foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNIFESP (Anexo 1).  

Foram incluídos todos os pacientes com Leucemia internados na unidade 

de Hematologia entre os anos de 2002 a 2007. 

 

Programa de controle de infecção hospitalar 

 O controle de infecção hospitalar da instituição passou a ser realizado de 

forma efetiva, a partir da criação, por iniciativa da direção clínica do HSP, da 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), em 1984 (WEY SB, 1986), 
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sendo responsável, desde então, pela vigilância epidemiológica ativa e 

prospectiva das infecções hospitalares. 

  

Serviço de Racionalização do Uso de Antimicrobianos  

O Serviço de Racionalização do Uso de Antimicrobianos do HSP existe 

desde 1989, com o objetivo de promover uma melhor adequação do uso de 

antimicrobianos no hospital. A solicitação dos antimicrobianos de uso restrito é 

preenchida pelo médico responsável pelo paciente. As solicitações são enviadas à 

farmácia que libera a medicação para o uso nas primeiras 24 horas de tratamento. 

Posteriormente, a solicitação do antibiótico é avaliada pelos médicos do serviço de 

racionalização até 24 horas após sua prescrição. Ocorrerá a discussão do caso 

com o médico assistente do paciente, em caso de discordância quanto à sua 

indicação clínica, sendo sugerida ou não a alteração na conduta antimicrobiana 

(PEREIRA CAP, 1997). 

 

Vigilância de hemoculturas 

 O Serviço de Racionalização do Uso de Antimicrobianos passou a realizar a 

vigilância das hemoculturas, a partir de 1993, com a implantação no hospital de 

métodos automatizados de detecção de crescimento de microorganismos no 

sangue – BACTEC 9240® (Becton, Maryland, EUA). Inicialmente os resultados 

parciais dos hemocultivos, fornecidos pela bacterioscopia das hemoculturas 

positivas pelo sistema BACTEC 9240®, são levados até o médico do paciente para 

discussão do caso, oportunidade para ser sugerida ou não mudanças na 

antibioticoterapia. Posteriormente, com a identificação dos agentes, por técnica 
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clássica e, antibiograma, realizado por método de ágar-difusão em disco, o 

resultado final é novamente levado ao médico assistente, com nova discussão 

clínica para reorientação ou não da terapia antimicrobiana.   

 

Setor de Microbiologia do Laboratório Central 

 A indicação e a solicitação das hemoculturas foi realizada pelo médico 

assistente, na presença de suspeita clínica de quadro infeccioso. 

 A detecção de crescimento de micoorganismos foi realizada pelo BACTEC 

9240®. Trata-se de um sistema automatizado para monitorização contínua de 

hemoculturas. A identificação o os testes de sensibilidade foram realizados de 

acordo com as recomendações do “National Committee for Clinical Laboratory 

Standards” (NCCLS) (NCCLS, 1981, NCCLS, 2000a). 

 

Desenho do estudo 

Foi realizado um estudo retrospectivo do tipo transversal, com avaliação 

dos prontuários médicos e ficha de vigilância de hemoculturas do Serviço de 

Racionalização do Uso de Antimicrobianos de todos os pacientes com Leucemia 

que apresentaram hemocultura com crescimento de qualquer microorganismo, no 

período de janeiro de 2002 a dezembro de 2007. Estes dados foram coletados em 

uma ficha de identificação elaborada especificamente para este estudo (Anexo 2). 

 

O estudo foi divido nas seguintes etapas: 

1) Descrição epidemiológica dos episódios de ICS nos pacientes com 

diagnóstico de LMA do HSP no período do estudo; 
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2) Análise do perfil de susceptibilidade dos agentes identificados nas ICS; 

3) Análise dos fatores de risco associados à ocorrência de ICS por BGN e 

por BGN-MR, através de estudos caso controle; 

4) Análise da mortalidade geral e letalidade atribuída nos pacientes com 

ICS por BGN e nos pacientes com ICS por BGN-MR. 

 

 

Estudo dos fatores de risco para aquisição de ICS p or BGN 

Para determinar os fatores de risco associados à ocorrência de ICS por 

BGN foi realizado um estudo retrospectivo, do tipo caso controle. 

 

Definição de caso para BGN 

Foram considerados como caso, os pacientes com mais de 16 anos de 

idade e diagnóstico de Leucemia, que apresentaram ICS por BGN, identificado 

pelo setor de Microbiologia do Laboratório Central do HSP, durante o período do 

estudo. 

Em pacientes com mais de um episódio de ICS foi considerado somente o 

primeiro episódio. 

 

Definição de controle para BGN 

Os controles foram definidos como pacientes com diagnóstico de Leucemia, 

com período de internação mínimo semelhante ao intervalo de tempo entre a 

internação e a ocorrência de ICS do caso com quem foi pareado, além de idade 

semelhante.  Dentro desses critérios, foi sorteado um controle para cada caso. O 
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paciente controle poderia ou não ter apresentado ICS por outros agentes 

diferentes de BGN. 

 

 

Estudo dos fatores de risco para aquisição de ICS p or BGN-MR 

Para determinar os fatores de risco associados à ocorrência de ICS por 

BGN-MR foi realizado um estudo retrospectivo, do tipo caso controle. 

 

Definição de caso para BGN-MR 

 Foram considerados como casos os pacientes, com mais de 16 anos de 

idade e diagnóstico de Leucemia, apresentando HMC com crescimento de BGN 

com resistência à pelo menos dois dos seguintes antimicrobianos: cefalosporina 

de 3ª e/ou 4ª geração, carbapenem, fluorquinolona ou piperacilina/tazobactam. 

 

Definição de controle para BGN-MR 

 Os controles foram definidos como os pacientes, com mais de 16 anos e 

diagnóstico de Leucemia, com pelo menos uma hemocultura com crescimento de 

BGN que não apresentasse resistência antimicrobiana definida como citado acima 

e idade (± 10 anos). 

Em ambos os estudos também foi critério para escolha do controle o ano de 

internação, que foi o mesmo da internação do caso pareado. 
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Critérios de exclusão 

 Foram excluídos do estudo os pacientes: 

 -com idade menor que 16 anos; 

 -com prontuário com dados incompletos ou não localizados no Arquivo 

médico do HSP; 

 -em regime de hospital-dia. 

Dados coletados e exposição às variáveis 

Para descrever a epidemiologia e analisar os fatores de risco relacionados 

à aquisição de ICS foram coletados dados descritos no prontuário até 30 dias 

antes e no momento do diagnóstico da ICS: 

1) Sexo 

2) Idade 

3) Etnia 

4) Tempo de internação hospitalar até a bacteremia 

5) Classificação da leucemia aguda 

6) Fases da doença de base em relação à terapia 

7) Presença de comorbidades prévias 

8) Ocorrência de infecções prévias 

9) Drogas quimioterápicas utilizadas 

10)  Uso de corticóide sistêmico 

11)  Presença de neutropenia 

12)  Tempo de neutropenia até a bacteremia  

13) Valor da hemoglobina e hematócrito no momento da bacteremia 

14)  Contagem plaquetária no momento da bacteremia 
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15)  Valor da creatinina no momento da bacteremia 

16)  Valor das transaminases no momento da bacteremia 

17)  Presença de cateter venoso central antes da bacteremia 

18)  Uso de protetor gástrico 

19)  Uso de profilaxia antibacteriana prévia 

20)  Uso de droga antifúngica prévia 

21)  Uso de antiviral prévio 

22)  Uso prévio de antimicrobiano empírico, estratificado por classe 

23)  Sinais e/ou sintomas localizatórios de infecção 

24)  Microorganismo isolado na hemocultura 

25)  Diagnóstico de infecção prévia 

26)  Evolução para óbito 

27)  Intervalo de tempo entre a bacteremia e o óbito 

28)  Tempo total de internação 

 

Foram definidos casos e controles e, a partir das mesmas variáveis 

relacionadas acima, analisados os fatores de risco para aquisição de BGN-MR. 

 

Definições das variáveis estudadas 

Infecção da corrente sanguínea 

 Crescimento de bactéria ou fungo em pelo menos uma amostra de 

hemocultura. Para SCoN foram consideradas somente quando houve crescimento 

em pelo menos duas amostras de hemocultura em intervalo de 24h. 
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 Os episódios de ICS foram divididos em infecções por bactérias gram-

positivas e gram-negativas, por fungos e polimicrobiana. 

 A ICS primária foi considerada em pacientes com identificação de agente 

microbiano sem sinais ou sintomas de infecção em outro sítio.Foram consideradas 

primárias relacionas a cateter quando o mesmo agente era identificado na 

hemocultura e na cultura semiquantitativa da ponta do cateter ou quando o tempo 

de positivação da hemocultura colhida através da luz do cateter  precedia em pelo 

menos duas horas da colhida de um dos membros do paciente. 

 

Infecção da corrente sanguínea por BGN-MR 

 Crescimento de bactéria gram-negativa com resistência à pelo menos dois 

dos seguintes antimicrobianos: cefalosporina de 3ª e/ou 4ª geração, carbapenens 

(imipenem ou meropenem), fluorquinolona ou piperacilina-tazobactam.  

 

Infecção polimicrobiana 

 Dois ou mais agentes identificados em intervalo de tempo inferior a 24h. O 

isolamento de um novo agente, 24h após a última hemocultura previamente 

positiva, foi considerado como um novo episódio de ICS. 

 

Neutropenia 

 Contagem absoluta de granulócitos inferior a 500 células por mm3. 
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Febre 

 Temperatura axilar acima de 38oC, sendo considerada para descrição a 

temperatura mais elevada, que ocorreu nas 24h anterior à ICS. 

 

Defervescência 

 Considerada quando o paciente permaneceu afebril (T<38,0o C) por pelo 

menos 72h. 

 

Sepse  

 Todos os pacientes com hemocultura com crescimento microbiano e pelo 

menos duas das seguintes condições: 

-temperatura axilar maior que 38o C ou menor que 36o C; 

-freqüência cardíaca maior que 90 batimentos por minuto; 

-freqüência respiratória maior que 20 incursões por minuto ou pressão 

parcial de CO2 menor que 32mmHg; 

-contagem de leucócitos, no sangue periférico, maior que 12000 células por 

mm3 ou menor que 4000 células por mm3, ou mais de 10% de formas imaturas.  

Sepse grave 

 Sepse e um sinal clínico ou laboratorial de hipóxia tecidual: 

- alteração do nível de consciência; 

- hipotensão (pressão sistólica abaixo de 90mmHg); 

- hipoxemia (PaO2 <75mmHg); 

- oligúria (diurese <0,5mL/Kg/h); 

- acidose (lactato aumentado, pH sanguíneo <7,3 ou BE<5). 
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Choque séptico 

 Sepse grave com evolução para hipotensão refratária a reposição de 

volume. 

 

Sinais e sintomas localizatórios 

 Qualquer sinal ou sintoma que justifique a classificação clínica da 

bacteremia como secundária a focos pulmonar e/ou urinário e/ou abdominal e/ou 

pele/partes moles e/ou sistema nervoso central. 

 

Fases da doença de base 

 Fase inicial: período entre o diagnóstico da LMA e o início do tratamento 

quimioterápico. 

Remissão completa: fase posterior ao tratamento quimioterápico em que o 

paciente encontra-se livre de doença (LMA). Poderá ser enumerada de acordo 

com a necessidade de novos esquemas quimioterápicos depois de recaída, por 

exemplo, 1ª remissão após 1º esquema, 2ª remissão após 2º esquema utilizado 

depois de recaída. 

Resposta parcial: fase posterior ao tratamento quimioterápico em que o 

paciente não atingiu remissão da doença. 

Recaída da doença: caracterizada como o período em o que o paciente 

encontra-se com doença ativa, posterior a uma fase de remissão completa. 

Para finalidade de análise estatística, os casos e controles foram agrupados 

em três fases de doença: fase inicial (leucemia em atividade antes ou durante a 



Casuística e Método 

28 
 

quimioterapia), resposta parcial (leucemia em atividade por não resposta 

terapêutica ou por recidiva) e remissão (leucemia em remissão após 

quimioterapia). 

 

Uso de protetor gástrico 

 Considerado quando o paciente usou inibidor de bomba de prótons ou de 

inibidor de receptor H2 fosse efetuado por mais de 7 dias, antecedendo a 

bacteremia.  

 

Uso prévio de corticóide sistêmico 

 A dose acumulada de corticóide foi calculada com dados de até 15 dias 

antes da ocorrência da ICS ou data equivalente no controle pareado. Foi avaliada 

a dosagem por equivalência em miligramas de prednisona. 

 

Uso prévio de antimicrobianos 

 Uso de antimicrobianos com cobertura para bactéria gram-positiva, gram-

negativa ou fungo até 30 dias antes do episódio de bacteremia.  

 

Terapia antimicrobiana 

 Considerada adequada se pelo menos um antibiótico ao qual o 

microorganismo for sensível “in vitro” tenha sido utilizado para o tratamento do 

paciente. Define-se como terapia antimicrobiana inadequada a não introdução de 

terapia específica ou o uso de um antibiótico ao qual o microorganismo isolado 

não seja sensível “in vitro”.  
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Mortalidade  

 A mortalidade global foi analisada em dois períodos distintos: 

1. Até 7 dias da ICS, que será definida como Mortalidade relacionada à ICS. 

2. Até 30 dias da ICS, que será denominada Mortalidade global. 

 

Letalidade atribuída 

 A letalidade atribuída é definida como a diferença entre a mortalidade global 

dos casos e a mortalidade global dos controles. O risco relativo de evolução para 

óbito entre os casos será calculado como a razão entre a proporção de óbitos nos 

casos e a proporção de óbitos nos controles.  

Óbito por outra causa será considerado quando a ICS não estiver presente 

no momento da morte (ausência de sinais infecciosos e hemoculturas negativas). 

 

Análise estatística 

 As variáveis coletadas de todos os episódios de ICS foram armazenadas 

em um banco de dados, no programa EXCELL. A seguir foi utilizado o programa 

SPSS versão 15.0 para a análise dos dados. 

 A análise univariada dos fatores de riscos representados por variáveis 

categóricas nominais foi efetuada utilizando o teste Qui-quadrado de Pearson (X²) 

ou o Teste Exato de Fisher quando a suposição para aplicar X² não fosse 

satisfeita. Para os fatores de risco representados por variáveis de escala ordinal 

foi aplicado o teste T de Student, para as variáveis com distribuição normal, e o 

teste de Mann-Withney, para as com distribuição não normal. 
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 A análise multivariada foi aplicada utilizando-se o modelo de regressão 

logística não-condicional múltipla com procedimento de seleção de variáveis tipo 

“stepwise”, com o objetivo de identificar fatores de risco independentes. O 

procedimento “stepwise” consiste em iniciar a análise computacional somente com 

uma constante, sem nenhuma das variáveis de interesse. A cada passo, após 

acrescentar uma nova variável, retira-se do modelo aquela cuja contribuição 

parcial não foi considerada suficientemente significativa. Variáveis contidas no 

modelo, em um determinado passo, não necessariamente permaneceram até o 

final do processo. Na análise univariada fixou-se como 0,05 ou 5% o nível de 

rejeição da hipótese de nulidade.  

Quando verificada colinearidade entre variáveis, somente uma, aquela 

considerada de maior relevância clínica para associação com aquisição de ICS foi 

incluída na análise multivariada. 

 Todas as probabilidades de significância apresentadas foram do tipo 

bicaudal e valores menores que 0,05 foram considerados estatisticamente 

significantes. A razão de chances (“odds rattios”) e os seus respectivos intervalos 

de confiança de 95% foram estimados.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. RESULTADOS 
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4. Resultados 

Epidemiologia das ICS nos pacientes com LA 

 

Durante o período de 2002 a 2007, 120 pacientes foram diagnosticados 

com Leucemia Aguda no Hospital São Paulo da Universidade Federal de São 

Paulo.  

Os pacientes com Leucemia Aguda foram internados tanto para 

diagnóstico quanto para tratamento da doença de base, sendo que todos os 

120 pacientes passaram por pelo menos uma internação hospitalar e 58,3% 

deles estiveram internados duas ou mais vezes, totalizando 394 internações 

nos seis anos de estudo. 

Neste período, foram observados 139 episódios de ICS em 64 

pacientes, sendo que 32 pacientes apresentaram um episódio, 10 

apresentaram dois e 22 três ou mais episódios de ICS.  Nas Tabelas 1 e 2 

estão os fatores relacionados aos 139 episódios de ICS apresentados por 

esses 64 pacientes durante o estudo. 
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Tabela 1  – Características dos 64 pacientes com Leucemia com 139 episódios 
de ICS, no período de 2002 a 2007, no Hospital São Paulo. 
 

Variáveis relacionadas aos pacientes (64)    
Sexo N % 
     Feminino  34 53,1 
     Masculino 30 46,9 
Idade Anos  
     Média 48  
     Mediana 50  
     Máxima / Mínima 87 / 17  
Etnia N % 
     Caucasiana 43 67,2 
     Não caucasiana 21 32,8 
Classificação da Leucemia Aguda N % 
     Leucemia Mielóide Aguda 48 75,0 
     Outras leucemias 16 25,0 
Tempo de internação até ICS (1o episódio) Dias  
     Média 17  
     Mediana 34  
Tempo total de internação (1º episódio) Dias  
     Média 63,7  
     Mediana 44  
Óbito  N % 
     Sim 52 81,2 
     Não 12 18,8 
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Tabela 2  – Características dos 139 episódios de ICS em pacientes com 
Leucemia, no período de 2002 a 2007, no Hospital São Paulo. 
 

Variáveis relacionadas aos episódios de ICS  (139)  
Infecção da corrente sanguínea prévia N % 
     Sim 40 28,8 
     Não 99 71,2 
Neutropenia  N % 
     Sim 110 79,1 
     Não 29 20,9 
Presença de CVC N % 
     Sim 111 79,8 
     Não 28 20,2 
Cirurgia prévia (até 30 dias) N % 
     Sim 10 7,2 
     Não 129 92,8 
Uso prévio de antimicrobianos N % 
     Sim 100 72 
     Não 39 28 
Apresentação clínica N % 
     Febre 12 8,6 

Sepse 108 77,7 
Sepse Grave 12 8,6 
Choque Séptico 7 5,1 

Classificação da ICS N % 
Bacteremia primária não relacionada a CVC 74 53,2 
Bacteremia primária relacionada a CVC 48 34,5 
Bacteremia secundária 17 12,3 

Polimicrobiana N % 
     Sim 8 5,8 
     Não 131 94,2 

 

O tempo médio de hospitalização de todos os pacientes com leucemia 

foi de 25 dias, variando de menos de 24 horas até 313 dias (mediana de 20 

dias).  O tempo médio de hospitalização dos pacientes que apresentaram 

episódio(s) de ICS foi de 63,7 dias. 

A idade média foi de 49 anos (variando entre 17 e 88 anos), sendo que 

61 (50,8%) eram mulheres e 59 (49,2%) homens. Entre os indivíduos que 

apresentaram pelo menos uma ICS, a idade média foi de 48 anos (variando 

entre 17 e 87 anos), 34 (53,1%) eram mulheres e 30 (46,9%) homens. 
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Entre os pacientes que apresentaram ICS o intervalo de tempo entre a 

internação e a ocorrência do primeiro episódio de bacteremia foi em média de 

17 dias (mediana de 34 dias).  

Nos 64 pacientes estudados, ocorreram 139 episódios de ICS e foram 

isolados 148 agentes. 

Considerando-se apenas as ICS monomicrobianas o intervalo de tempo 

entre a internação e a ICS por Cocos Gram Positivos foi em média de 23 dias 

(mediana de 17 dias) e de 27 dias (mediana de 19 dias) quando o agente 

tratava-se de BGN. Para os fungos o tempo médio foi de 37 dias (mediana de 

25 dias). 

Analisando-se a etiologia das ICS ao longo dos seis anos de estudo 

observou-se uma tendência de inversão na proporção entre os agentes. No 

ano de 2002, 58,3% das infecções eram causadas por BGN e em 2007, 52,0% 

por CGP (Tabela 3 e Figura 1). 

 
Tabela 3  – Distribuição histórica dos agentes de ICS em pacientes com LMA, 
no período de 2002 a 2007, no Hospital São Paulo. 
 

Ano 
Nº de 

episódios 
de ICS 

Nº de 
agentes 
de ICS 

CGP BGN Fungos 
% de 

episódios 
de ICS 

   Nº % Nº % Nº %  

2002 23 24 7 29,2 14 58,3 3 12,5 100 

2003 21 22 7 31,8 15 68,2 0 0,0 100 

2004 28 28 10 35,7 17 60,7 1 3,6 100 

2005 25 26 13 50,0 11 42,3 1 3,9 100 

2006 20 23 7 30,4 13 56,5 3 13,0 100 

2007 22 25 13 52,0 12 48,0 0 0,0 100 

Total  139 148 58 39,2 82 55,4 8 5,4 100 

ICS: infecção da corrente sanguínea, LMA: leucemia mielóide aguda, CGP: Coco gram-
positivo, BGN: Bacilo Gram Negativo 
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ICS: infecção da corrente sanguínea, LMA: leucemia mielóide aguda, CGP: coco gram positivo, 
BGN: bacilo gram negativo. 
 
Figura 1  – Distribuição histórica dos agentes de ICS em pacientes com LMA, 
no período de 2002 a 2007, no Hospital São Paulo 
 
 

Para analisar os fatores relacionados à ocorrência da ICS avaliamos 

somente os episódios monomicrobianos, que corresponderam a 131 dos 139 

episódios. 

Os agentes mais frequentemente presentes nas ICS monomicrobianas 

foram os BGN (73, correspondendo a 55,7%), sendo SCoN (21,4%) e a 

Pseudomonas aeruginosa (15,3%) as bactérias mais prevalentes. A 

distribuição dos agentes das ICS monomicrobianas encontra-se na Tabela 4. 

Distribuição semelhante pode ser observada quando analisados todos os 

agentes etiológicos (Tabela 5). 
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Tabela 4  - Distribuição dos agentes etiológicos das ICS monomicrobianas entre 
os pacientes com LMA, no período de 2002 a 2007, no Hospital São Paulo. 
 

Agente  Nº % 
Bacilos Gram Negativos  73 55,7 
Pseudomonas aeruginosa 20 15,3 
Klebsiella pneumoniae 14 10,7 
Escherichia coli 10 7,6 
Stenotrophomonas maltophilia 6 4,6 
Acinetobacter spp. 6 4,6 
Enterobacter spp. 5 3,8 
Outros BGN 12 9,2 
Cocos Gram Positivos  51 38,9 
Staphylococcus coagulase negativa 28 21,4 
Staphylococcus aureus 8 6,1 
Enterococcus spp. 6 4,6 
Streptococcus spp. 5 3,8 
Corynebacterium jeikeum 3 2,3 
Outros CGP 1 0,8 
Fungos  7 5,3 
Candida guilliermondii 3 2,3 
Candida albicans 1 0,8 
Candida tropicalis 1 0,8 
Candida parapsolosis 1 0,8 
Fusarium spp. 1 0,8 
Total  131 100,0 
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Tabela 5  - Distribuição de todos agentes etiológicos das ICS entre os pacientes 
com LMA, no período de 2002 a 2007, no Hospital São Paulo. 
 

Agente Nº % 
BGN 82 55,4 
Pseudomonas spp. 26 17,6 
Klebsiella spp. 16 10,8 
Escherichia coli 10 6,8 
Acinetobacter spp. 9 6,1 
Stenotrophomonas maltophilia 6 4,1 
Enterobacter spp. 5 3,4 
Serratia spp. 4 2,7 
BGN não fementador  4 2,7 
Outros  BGN 2 1,4 
CGP 58 39,2 
Staphylococcus coagulase negativa 33 22,3 
Staphylococcus aureus 8 5,4 
Enterococcus spp. 7 4,7 
Streptococcus spp. 5 3,4 
Corynebacterium spp. 4 2,7 
Outros CGP 1 0,7 
Fungos  8 5,4 
Candida guilliermondii 3 2,0 
Candida tropicallis 2 1,4 
Candida albicans 1 0,7 
Candida parapsilosis 1 0,7 
Fusarium spp. 1 0,7 
Total 148 100 

 
 

Análise de Susceptibilidade 

 

Para a análise de susceptibilidade dos 82 BGN foram excluídos os BGN 

não fermentadores e Enterobactérias sem identificação de espécie e as 

Stenotrophomonas maltophilia.  

Entre os 70 BGN que tiveram a susceptibilidade avaliada, 37,1% eram 

resistentes à ceftazidima, 40,0% a cefepima, 12,8% ao imipenem, 25,7% a 
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ciprofloxacina e 17,1% a piperacilina-tazobactam. Sendo que 24 das 70 

bactérias Gram negativas (34,3%) caracterizavam-se como multiresistentes. 

 
Tabela 6  – Perfil de susceptibilidade de todos os BGN identificados em 
hemoculturas, com proporção em relação às amostras testadas. 
 

Susceptibilidade/droga  CFZ (%) CEP (%) CIP (%) IMP (%) PIP/TAZ (%) 
Sensível 37 (57,0)* 35 (54,7) 35 (63,7) 54 (84,4) 29 (64,4) 
Resistente 26 (40,0) 28 (43,7) 18 (32,7) 9 (14,0) 12 (26,7) 
Intermediário  2 (3,0) 1 (1,6) 2 (3,6) 1 (1,6) 4 (8,9) 
Não testado 5 6 15 6 25 

 *entre parênteses, porcentagem das amostras testadas 
CFZ=ceftazidima, CEP=cefepima, CIP=ciprofloxacina, IMP=imipenem, PIP/TAZ=piperacilina-
tazobactam 
 

Pseudomonas aeruginosa, o agente mais freqüente entre os BGN 

(23/70), apresentou 43,5% de resistência a cefepima, 39,1% ao imipenem e 

21,7% a piperacilina-tazobactam. 

Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli, mostraram-se produtoras de 

beta-lactamase de espectro estendido em 61,5% e 20,0% dos episódios, 

respectivamente. 

Os episódios de ICS por BGN multiresistentes se distribuíram entre os 

seguintes agentes: Pseudomonas aeruginosa (10), Klebsiella sp. (8), 

Escherichia coli (2), Enterobacter sp. (1), Serratia sp. (2) e Acinetobacter sp. 

(1). 

 

Tabela 7  – Perfil de susceptibilidade dos BGN-MR isolados em ICS. 
 

Susceptibilidade/droga  CFZ (%) CEP (%) CIP (%) IMP (%) PIP/TAZ (%) 
Sensível 1 (4,2) 0 4 (16,7) 14 (58,3) 4 (16,7) 
Resistente 23 (95,8) 23 (95,8) 15 (62,5) 9 (37,5) 11 (45,8) 
Intermediário  0 0 0 0 4 (16,7) 
Não testado 0 1 (4,2) 5 (20,8) 1 (4,2) 5 (20,8) 

CFZ=ceftazidima, CEP=cefepima, CIP=ciprofloxacina, IMP=imipenem, PIP/TAZ=piperacilina-
tazobactam 
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Entre as bactérias Gram Positivas predominou o SCoN (56,9%), seguido 

pelo Staphyococcus aureus (13,8%) e Enterococcus sp. (12,0%). 

A resistência à oxacilina ocorreu em 66,7% das cepas dos SCoN e 

62,5% dos S. aureus. A resistência à clindamicina e ciprofloxacina foi mais 

frequente nas cepas de S. aureus (62,5% e 37,5%) do que nas de SCoN 

(33,3% e 30,3%, respectivamente). Entre os Enterococcus sp., 50,0% 

mostraram-se resistentes à vancomicina. 

 

Análise dos fatores de risco para aquisição de ICS por BGN 

Análise Univariada 

 

Para encontrar os fatores de risco associados à ICS por BGN foi 

realizado um estudo caso controle onde os controles foram obtidos da 

população geral de pacientes com LMA (Tabela 8). Foram encontrados 35 

casos de BGN que foram pareados com 32 controles. No pareamento, foram 

encontrados 35 controles para a idade (100,0%) e 32 para o período de 

internação (91,4%). 

O uso de quimioterapia  (82,9% dos casos versus 59,4% nos controles; 

p = 0,033), a ocorrência de neutropenia  (80,0% versus 40,6%; p = 0,001) e a 

presença de sinais e sintomas localizatórios  (48,6% versus 12,5%; p = 

0,001) no dia do diagnóstico de ICS e mais de uma infecção prévia (14,3% 

versus 71,9%; p = 0,008), foram as variáveis encontradas com significância 

estatística na analise univariada, além do valor médio de leucócitos  que foi 

menor no grupo de casos (2.825 células/mm3 versus 9.260,3 células/mm3; p = 

0,005) do que nos controles.  
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O intervalo entre a neutropenia e a ocorrência de ICS  (média de 

34,34 dias) e o tempo total de internação (média de 61,12 dias) também foram 

significativamente maior entre os casos (versus média de 24,0 dias e 36,47 

dias, p=0,043 e p=0,012, respectivamente). 

 

Tabela 8  – Análise univariada dos 35 pacientes com LMA e ICS por BGN e 
pareados com seus controles. 
 
 Casos   Controles   p OR IC 
 Total (35) % Total (32) %    
Idade     0,145   
    Média ±        
DP 

48,09 ± 
17,64  41,97 ± 

16,18     

    Mediana 
(mín-máx) 

50,00 (17-
77)  39,50 (17-72)     

Sexo     0,263 0,576 0,219-
1,519 

    Masculino  16 45,7 19 59,4    
    Feminino  19 54,3 13 40,6    

Etnia     0,756 1,167 0,441-
3,084 

    Caucasiana  21 60 18 56,3    
    Não 
caucasiana 14 40 14 43,8    

Doença de 
base     0,418 1,68 0,474-

5,949 
    Leucemia 
Mielóide 
Aguda 

30 85,7 25 78,1    

    Outras¹  5 14,3 7 21,9    
“ Status ”  da 
doença de 
base 

    ²   

    Em 
atividade 29 82,8 30 93,8    

    Em 
remissão 
hematológica 

5 14,3 2 6,3    

    Sem dados  1       
Comorbidade 
prévia     0,361 0,635 0,240-

1,685 
    Não 18 51,4 20 62,5    
    Sim 17 48,6 12 37,5    
Infecção 
prévia     0,587 1,333 0,471-

3,771 
    Não 12 34,3 9 28,1    
    Sim 23 65,7 23 71,9    
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Tabela 8  – Análise univariada dos 35 pacientes com LMA e ICS por BGN e 
pareados com seus controles. (continuação) 
 
 Casos  Controles  p OR IC 
 Total (35) % Total (32) %    
Mais de uma 
infecção prévia     0,0084 4,667 1,439-

15,134 
    Não 30 85,7 9 28,1    
    Sim 5 14,3 23 71,9    
ICS por CGP 
prévia     0,946 0,963 0,320-

2,899 
    Não  26 74,3 24 75    
    Sim 9 25,7 8 25    
ICS por BGN 
prévia     0,374 1,975 0,432-

9,034 
    Não  32 91,4 27 84,4    
    Sim 3 8,6 5 15,6    
Quimioterapia 
prévia     0,0334 0,302 0,098-

0,933 
    Não 6 17,1 13 40,6    
    Sim 29 82,9 19 59,4    
Esquemas 
quimioterápicos     0,315 1,818 0,563- 

5,870 
Daunorribicina / 
Citarabina 18 62,1 9 56,25    

    Outros³  11 37,9 7 43,75    
Uso d e corticóide 
prévio     0,439 0,661 0,231-

1,892 
    Não 9 25,7 11 34,4    
    Sim 26 74,3 21 65,6    
Dose acumulada 
de Prednisona 
(mg) 

    0,346   

    Média ± DP 320,6± 
601,4  141,9 ± 

284,8     

    Mediana (mín -
máx) 

100,0 (0-
2550)  87,5 (0-

1600)     

CVC     0,463 0,639 0,206-
1,980 

    Não 7 20 9 28,1    
    Sim 28 80 23 71,9    
        Tunelizado  1  5  0,084   
        Não 
tunelizado 27  17     

Neutropenia     0,0014 0,171 0,058-
0,508 

    Não 7 20 19 59,4    
    Sim 28 80 13 40,6    
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Tabela 8  – Análise univariada dos 35 pacientes com LMA e ICS por BGN e 
pareados com seus controles. (continuação) 
 
 Casos   Controles   p OR IC 
 Total (35) % Total (32) %    
Antimicrobiano 
profilático 
prévio 

    0,331 2,357 0,401-
13,845 

    Não 33 94,3 28 87,5    
    Sim 2 5,7 4 12,5    
Antimicrobiano 
prévio     0,130 2,475 0,752-

8,148 
    Não 11 31,4 5 15,6    
    Sim 24 68,6 27 84,4    
Cefalosporina 
prévio     0,173 2,110 0,715-

6,232 
    Não 13 37,1 7 21,9    
    Sim 22 62,9 25 78,1    
Carbapenem 
prévio     0,968 0,978 0,338-

2,834 
    Não 25 71,4 23 71,9    
    Sim 10 28,6 9 28,1    
Quinolona 
prévio     0,031 0,444 0,337-

0,586 
    Não 35 100 28 87,5    
    Sim 0 0 4 12,5    
Glicopeptídeo 
prévio     0,675 1,231 0,467-

3,245 
    Não 16 45,7 13 40,6    
    Sim 19 54,3 19 59,4    
No. 
Antimicrobiano
s prévios 

    0,401 1,511 0,576-
3,964 

    Até dois  20 57,1 15 46,9    
    Três ou mais  15 42,9 17 53,1    
Antifúngico 
prévio     0,987 1,008 0,359-

2,834 
    Não 11 31,4 10 31,3    
    Sim 24 68,6 22 68,8    
Qual 
antifúngico 
prévio 

    0,163 2,321 0,705-
7,645 

   Anfotericina  13 52 7 31,8    
   Azólico  12 48 15 68,2    

Antiviral prévio     0,268 2,00 0,579-
6,908 

    Não 30 85,7 24 75    
    Sim 5 14,3 8 25    
Antiácido 
prévio     0,331 0,424 0,072-

2,492 
    Não 2 5,7 8 25    
    Sim 33 94,3 24 75    
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Tabela 8  – Análise univariada dos 35 pacientes com LMA e ICS por BGN e 
pareados com seus controles. (continuação) 
 
 Casos   Controles   p OR IC 
 Total (35)  % Total (32)  %    
Sinais ou 
sintomas 
localizatórios 

    0,0014 0,151 0,044-
0,523 

    Não 18 51,4 28 87,5    
    Sim 17 48,6 4 12,5    
Valor da Hb      0,317   

    Média  8,691 ± 
1,496  9,04 ± 1,33     

    Mediana 8,75 (4,9-
11,3)  9,05 (6,4-

11,4)     

Valor da Ht      0,212   
    Média  25,47 ± 4,15  26,73 ± 3,96     

    Mediana 25,50 (15,0-
32,0)  27,00 (20-36)     

Valor dos 
Leucócitos     0,0055   

    Média  2825,0 ± 
5887,0  9260,3 ± 

21856,2     

    Mediana 400,00 (100-
28000)  2350,0 (100-

113000)     

Valor das 
Plaquetas     0,178   

    Média  33302,9 ± 
39165,86  69362,5 ± 

1084454,54     

    Mediana 
17000 
(3000-

144000) 
 23500 (1100-

456000)     

Valor da 
Creatinina     0,843   

    Média  1,28 ± 1,22  1,06 ± 0,41     

    Mediana 1,00 (0,50-
7,40)  1,00 (0,5-2,7)     

Valor da TGO      0,535   

    Média  27,00 ± 
20,908  30,74 ± 

16,70     

    Mediana  18,5 (8-103)  24,0 (14-66)     
Valor da TGP      0,661   

    Média  34,91 ± 
40,171  40,05 ± 

33,22     

    Mediana 22,50 (6-
194)  31,0 (12-131)     

Intervalo 
internação – 
ICS 

    0,975   

    Média 26,83 ± 
20,90  27,00 ± 

22,02     

    Mediana 26,83 (8-
106)  18,5 (6-106)     
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Tabela 8  – Análise univariada dos 35 pacientes com LMA e ICS por BGN e 
pareados com seus controles. (continuação) 
 
 Casos   Controles   p OR IC 
 Total (35)  % Total ( 32) %    
Intervalo 
quimioterapia 
– ICS 

    0,144   

    Média 11,34 ± 7,36  15,68 ± 
11,32     

    Mediana  11,00 (1-33)  12 (2-39)     
Intervalo CVC 
– ICS     0,884   

    Média 16,15 ± 
17,39  47,74 ± 

137,26     

    Mediana  13,00 (2-87)       
Intervalo  
neutropenia – 
ICS 

    0,0434   

    Média 34,34 ± 96,0  24,0 ± 21,35     
    Mediana  5,00 (0-381)  19 (-1-78)     
Intervalo ICS 
– óbito     0,582   

    Média 85,31 ± 
118,28  194,9 ± 

314,94     

    Mediana 18,00 (0-
439)  56,0 (0-1127)     

Tempo total 
de internação     0,0126   

    Média 61,12 ± 
50,47  36,47 ± 

27,47     

    Mediana 40,50 (16-
227)  30,50 (0-117)     

Óbito     0,970 0,345 0,111-
1,071 

    Não 6 17,1 12 37,5    
    Sim 29 82,9 20 62,5    

 
¹sem dados ou outras doenças de base: Leucemia Mielomonocítica Aguda, Leucemia Mielóide  
Binefontípica, Leucemia secundária a Sindrome Mielodisplásica. Transplante de Células 
Tronco Hematopoiéticas por Leucemia Mielóide Aguda 
²não foi possível avaliar significância estatística devido ao reduzido número de observações em 
cada variável 
³Outros esquemas quimioterápicos: Mitoxantrona/Etoposide/Citarabina, Citarabina, ETI 
modificado, Flag 
4Variáveis incluídas como fatores de risco na análise multivariada para ocorrência de ICS por 
BGN 
5Variável que não pode ser incluída na análise multivariada devido a falta de dados em 
prontuário de 5 pacientes 
6Variável que não foi avaliada como fator de risco para aquisição 
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Análise Multivariada 

 

Para a análise de regressão logística multivariada foram incluídas no 

modelo as seguintes variáveis: o uso de quimioterapia, a ocorrência de 

neutropenia, a presença de sinais e sintomas localizatórios no dia da ICS (dia 

correspondente ao pareamento), ocorrência de mais de uma infecção previa ao 

episodio de ICS e o intervalo entre a neutropenia e a ocorrência de ICS.  

O tempo total de internação também se mostrou mais prolongado entre 

os pacientes com ICS por BGN, porém não foi incluído na análise multivariada, 

pois não é fator de risco para aquisição. 

Como pode ser observada na tabela 9 a presença de sinais e/ou 

sintomas localizatórios  correlacionou-se a ocorrência de BGN em ICS (p = 

0,002, OR 20,907, IC 2,953-148,001). A presença de neutropenia também se 

caracterizou como fator de risco independente para aquisição de ICS por BGN 

(p = 0,003, OR 14,060, IC 2,457-80,465). 
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Tabela 9  – Análise multivariada de fatores relacionados a aquisição de ICS por 
BGN nos 35 pacientes com LMA e seus controles durante o estudo no Hospital 
São Paulo. 
 

 Casos  Controles  Análise 
Multivariada OR IC 

 Total (35) % Total (32) % p   
Mais de uma 
infecção 
prévia 

    0,066 0,247 0,056-
1,095 

    Não 30 85,7 9 28,1    
    Sim 5 14,3 23 71,9    
Quimioterapia 
prévia     0,571 1,615 0,308-

8,475 
    Não 6 17,1 13 40,6    
    Sim 29 82,9 19 59,4    
Sinais ou 
sintomas 
localizatórios 

    0,002 20,907 2,953-
148,001 

    Não 18 51,4 28 87,5    
    Sim 17 48,6 4 12,5    

Neutropenia     0,003 14,060 2,457-
80,465 

    Não 7 20 19 59,4    
    Sim 28 80 13 40,6    
Intervalo 
neutropenia – 
ICS 

    0,332 1,318 0,754-
2,304 

    Média 34,34 ± 
96,0  24,0 ± 

21,35     

    Mediana 5,00 (0-
381)  19 (-1-78)     

 
 
 
Análise dos fatores de risco para aquisição de ICS por BGN-MR 
 

Análise Univariada 

 

Para encontrar os fatores de risco associados à ICS por BGN-MR foi 

realizado um novo estudo caso controle onde os controles foram obtidos da 

população de pacientes com LMA e com ICS por BGN (Tabela 10). Encontrou-

se 24 episódios de BGN-MR, foram excluídos 3 episódios por se tratarem dos 

mesmos paciente em diferentes internações. Esses 21 episódios foram 
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pareados com 21 controles. Portanto a porcentagem de pareamento para a 

idade e para o período de internação foi de 100%. 

A Tabela 10 mostra a análise univariada dos casos com ICS por BGN-

MR e seus controles com ICS por outros BGN.  

O uso prévio de corticóide  (90,5% dos casos versus 57,1% nos 

controles, p=0,032) e de glicopeptídeo  foram mais frequentes entre os casos 

do que nos controles (81,0% versus 33,3%, p=0,004). 

O número de antimicrobianos  utilizados entre os casos foi maior que 

nos controles (66,7% utilizaram mais de 3 antimicrobianos nos casos versus 19 

% nos controles, p=0,004). 

A dose acumulada de prednisona  utilizada antes da ICS pelos casos 

foi maior que pelos controles (média de 480,57 mg versus 161,55 mg, 

p=0,015). Assim como o intervalo entre a ocorrência da ICS e o óbito  foi 

menor nos casos (média 36,26 dias) do que nos controles (média de 134,56 

dias). 

 
Tabela 10  – Análise univariada dos 21 pacientes com LMA e ICS por BGN-MR 
comparados aos seus controles durante o estudo no Hospital São Paulo. 
 

 Casos  Controles  Análise 
Univariada OR IC 

 Total (21) % Total (21) % p   
Idade     0,375   

    Média ± DP 44,76 ± 
19,45  49,33 ± 

12,88     

    Mediana 
(mín-máx) 48 (17-73)  50 (24-71)     

Sexo Total (21)  Total (21)  1,000 1,00 0,298-
3,357 

    Masculino  11 52,4 11 52,4    
    Feminino  10 47,6 10 47,6    

Etnia Total (21)  Total (21)  0,104 1,23 0,348-
4,358 

    
Caucasiana 14 66,7 13 61,9    

    Não 
caucasiana 7 33,3 8 38,1    
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Tabela 10  – Análise univariada dos 21 pacientes com LMA e ICS por BGN-MR 
comparados aos seus controles durante o estudo no Hospital São Paulo. 
(continuação) 
 

 Casos  Controles  Análise 
Univariada OR IC 

 Total (21) % Total (21) % p   

Doença de base Total (21)  Total (21)  1,000 2,105 0,176-
25,170 

    Leucemia 
Mielóide Aguda 20 95,2 19 90,5    

    Outras  1 4,8 2 9,5    
Comorbidade 
prévia Total (21)  Total (21)  0,352 1,788 0,523-

6,106 
    Não 11 52,4 8 38,1    
    Sim 10 47,6 13 61,9    

Infecção prévia Total (21)  Total (21)  0,454 0,417 0,089-
1,955 

    Não 3 14,3 6 28,6    
    Sim 18 85,7 15 71,4    
Mais de uma 
infecção prévia Total (21)  Total (21)  0,747 1,231 0,348-

4,358 
    Não 14 66,7 13 61,9    
    Sim 7 33,3 8 38,1    
ICS por CGP 
prévia Total (21)  Total (21)  0,100 0,259 0,065-

1,035 
    Não  11 52,4 17 81,0    
    Sim 10 47,6 4 19,0    
ICS por BGN 
prévia Total (21)  Total (21)  0,238 0,263 0,046-

1,196 
    Não  15 71,4 19 90,5    
    Sim 6 28,6 2 9,5    
Quimioterapia 
prévia Total (21)  Total (21)  0,697 1,875 0,385-

9,120 
    Não 5 23,8 3 14,3    
    Sim 16 76,2 18 85,7    
Esquemas 
quimioterápicos  Total (16)  Total (19)  0,092 3,771 0,921-

15,438 
   
Daunorribicina / 
Citarabina 

11 68,8 7 36,8    

    Outros  5 31,3 12 63,2    
Uso de 
corticóide 
prévio 

Total (21)  Total (21)  0,032 7,14 1,30-
38,46 

    Não 2 9,5 9 42,9    
    Sim 19 90,5 12 57,1    
Dose 
acumulada de 
Prednisona 

Total (21)  Total (21)  0,015   

    Média ± DP 480,57 ± 
706,12  161,55 ± 

322,71     

    Mediana 
(mín-máx) 

190 (0-
2550)  25 (0-1335)     
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Tabela 10  – Análise univariada dos 21 pacientes com LMA e ICS por BGN-MR 
comparados aos seus controles durante o estudo no Hospital São Paulo. 
(continuação) 
 

 Casos  Controles  Análise 
Univariada OR IC 

 Total (21)  % Total (21)  % p   

CVC Total (21)  Total (21)  1,000 1,00 0,178-
5,63 

    Não 3 14,3 3 14,3    
    Sim 18 85,7 18 85,7    

Tipo de CVC     0,603 0,294 0,028-
3,138 

        Tunelizado  1 5,6 3 16,7    
        Não 
tunelizado 17 94,4 15 83,3    

Neutropenia Total (21)  Total (21)  0,697 0,533 0,110-
2,59 

    Não 3 14,3 5 23,8    
    Sim 18 85,7 16 76,2    
Antimicrobiano 
profilático 
prévio 

Total (21)  Total (21)  1,000 0,952 0,866-
1,048 

    Não 20 95,2 21 100    
    Sim 1 4,8 0 0    
Antimicrobiano 
prévio Total (21)  Total (21)  <0,001 2,33 1,42-

3,82 
    Não 0 0 12 57,1    
    Sim 21 100 9 42,9    
Cefalosporina 
prévio     <0,001 2,33 1,42-

3,82 
    Não 0 0 12 57,1    
    Sim 21 100 9 42,9    
Carbapenem 
prévio Total (21)  Total (21)  1,000 1,000 0,242-

4,138 
    Não 16 76,2 16 76,2    
    Sim 5 23,8 5 23,8    
Quinolona 
prévio Total (21)  Total (21)  1,000   

    Não 20 98,2 21 100    
    Sim 1 4,8 0 0    
Glicopeptideo 
prévio Total (21)  Total (21)  0,004 8,47 2,057-

34,482 
    Não 4 19 14 66,7    
    Sim 17 81 7 33,3    
No. 
Antimicrobianos 
prévios 

Total (21)  Total (21)  0,004 8,47 2,057-
34,482 

    Até dois  7 33,3 17 81    
    Três ou mais  14 66,7 4 19    
Antifúngico 
prévio Total (21)  Total (21)  0,484 0,471 0,114-

1,94 
    Não 4 19,0 7 33,3    
    Sim 17 81,0 14 66,7    
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Tabela 10  – Análise univariada dos 21 pacientes com LMA e ICS por BGN-MR 
comparados aos seus controles durante o estudo no Hospital São Paulo. 
(continuação) 
 

 Casos  Controles  Análise 
Univariada OR IC 

 Total (21) % Total (21) % p   
Qual 
antifúngico     0,132 3,792 0,794-

18,109 
 Anfotericina  13 76,5 6 46,2    
 Azólicos  4 23,5 7 53,8    
Antiviral 
prévio Total (21)  Total (21)  1,000 1,412 0,275-

7,257 
    Não 18 85,7 17 81    
    Sim 3 14,3 4 19    
Antiácido 
prévio Total (21)  Total (21)  1,000 2,105 0,176-

25,170 
    Não 2 9,5 1 4,8    
    Sim 19 90,5 20 95,2    
Sinais ou 
sintomas 
localizatórios 

Total (21)  Total (21)  0,061 0,300 0,083-
1,081 

    Não 9 42,9 15 71,4    
    Sim 12 57,1 6 28,6    
Valor da Hb  Total (21)  Total (20)  0,016   
    Média  8,07 ± 1,51  9,12 ± 1,15     

    Mediana 8,2 (4,9-
11,2)  8,9 (6,9-

11,3)     

Valor da Ht  Total (21)  Total (20)  0,055   
    Média  23,86 ± 4,56  26,35 ± 3,38     

    Mediana 24,0 (15,0-
32,0)  26,0 (19,0-

33,0)     

Valor dos 
Leucócitos Total (20)  Total (19)  0,287   

    Média  2220 ± 5204  3710 ± 7632     

    Mediana 250 (100-
18000)  400 (100-

28000)     

Valor das 
Plaquetas Total (21)  Total (20)  0,824   

    Média  27333,33 ± 
26788, 68  36065,00 ± 

38364,35     

    Mediana 19000 (5000-
107000)  

20000 
(5400-
14400) 

    

Valor da 
Creatinina Total (20)  Total (19)  0,832   

    Média  1,41 ± 1,47  1,11 ± 1,54     

    Mediana 0,95 (0,6-
7,4)  1,00 (0,50-

2,90)     

Valor da TGO  Total (12)  Total (11)  0,460   

    Média  29,00 ± 
25,58  22,91 ± 8,34     

    Mediana 19,50 (8,00-
103,00)  

23,00 
(15,00-
39,00) 
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Tabela 10  – Análise univariada dos 21 pacientes com LMA e ICS por BGN-MR 
comparados aos seus controles durante o estudo no Hospital São Paulo. 
(continuação) 
 

 Casos  Controles  Análise 
Univariada OR IC 

 Total (21) % Total (21) % p   
Valor da TGP  Total (12)  Total (11)  0,415   

    Média  42,42 ± 
50,93  28,73 ± 

20,19     

    Mediana 29,50 (8,00-
194,00)  25,00 (6,00-

70,00)     

Intervalo 
internação – 
ICS 

Total (21)  Total (21)  0,424   

    Média 26,29 ± 
15,96  31,90 ± 

27,63     

    Mediana  23 (12-72)  17 (0-106)     
Intervalo 
quimioterapia 
– ICS 

Total (16)  Total (18)  0,072   

    Média 14,5 ± 7,23  10,1 ± 6,53     
    Mediana  14 (3-33)  10 (1-30)     
Intervalo CVC 
– ICS Total (18)  Total (17)  0,197   

    Média 12,33 ± 7,38  37,53 ± 
14,00     

    Mediana  12,5 (1-27)  14 (2-251)     
Intervalo 
neutropenia – 
ICS 

Total (18)  Total (16)  0,708   

    Média 8,50 ± 7,16  5 ± 9,94     
    Mediana  6 (0-29)  4,5 (0-58)     
Intervalo ICS 
– óbito Total (19)  Total (16)  0,001   

    Média 36,26 ± 
75,81  134,56 ± 

139,90     

    Mediana  4 (0-286)  79 (3-439)     
Intervalo total 
de internação Total (21)  Total (20)  0,105   

    Média 48,29 ± 
49,82  73,4 ± 46,86     

    Mediana  31 (16-213)  72 (14-227)     

Óbito Total (21)  Total (21)  0,238 0,263 0,046-
1,496 

    Não 2 9,5 6 28,6    
    Sim 19 90,5 15 71,4    
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Análise Multivariada 

 

Para a análise de regressão logística multivariada foram selecionados as 

seguintes variáveis: o uso prévio de corticóide, o uso prévio de glicopeptídeo, 

valor de hemoglobina no momento da ICS e a dose acumulada de corticóide 15 

dias antes da ocorrência da ICS.  

Como pode ser observado na Tabela 11 o uso prévio de glicopeptídeo  

mostrou-se como fator de risco para aquisição de ICS por BGN-MR (p = 0,015, 

OR = 7,530) com significância estatística. 

 

Tabela 11  – Análise multivariada dos fatores relacionados a aquisição de ICS 
por BNG-MR durante o estudo no Hospital São Paulo. 
 

 Casos  Controles  Análise 
Multivariada OR IC 

 Total (21) % Total (21) %    
Uso de 
corticóide 
prévio 

    0,431 2,264 0,296-
17,309 

    Não 2 9,5 9 42,9    
    Sim 19 90,5 12 57,1    
Dose 
acumulada de 
Prednisona 

    0,730 1,000 0,998-
1,002 

    Média ± DP 480,57 ± 
706,12  161,55 ± 

322,71     

    Mediana (mín -
máx) 

190 (0-
2550)  25 (0-1335)     

Valor de Hb     0,129 1,685 0,860-
3,301 

    Média  8,07 ± 
1,51  9,12 ± 1,15     

    Mediana 8,2 (4,9-
11,2)  8,9 (6,9-

11,3)     

Glicopeptídeo 
prévio     0,015 7,530 1,477-

38,399 
    Não 4 19 14 66,7    
    Sim 17 81 7 33,3    
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Análise de Letalidade 

 

Entre os 120 pacientes com LM estudados, 91(75,8%) evoluíram para 

óbito durante os seis anos de estudo. Sendo que 50 (54,9%) destes 91 óbitos 

ocorreram na internação de um episódio de ICS. Entre os 64 pacientes que 

apresentaram ICS 52 (81,2%) faleceram. 

Para os pacientes que apresentaram ICS, o intervalo entre o último 

episódio de ICS e o óbito foi de 79 dias em média (mediana de 11 dias). 

Analisando o último episódio de ICS de cada paciente, observa-se que 

81,2% (52) faleceram, sendo que 38,5% (19) desses faleceram em até sete 

dias após a ocorrência da ICS.  

Nas internações em que o paciente evoluiu ao óbito, o último episódio de 

ICS foi devido a BGN em 65% (34) das vezes e a CGP em 28,8% (15). 

O óbito ocorreu em até sete dias em 20,0% dos pacientes com episódios 

de ICS por CGP. Essa proporção foi 47,0% entre os que faleceram após 

episódio de ICS por BGN. 

A letalidade atribuída as ICS por BGN foi de 20,4% (RR=1,31). 

A letalidade atribuída às ICS por BGN-MR foi de 19,1% (RR=1,26). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. DISCUSSÃO 
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5. Discussão 

 

Os pacientes com LMA têm alcançado cada vez melhores índices de 

remissão de doença e melhoria na sobrevida. Entretanto, as terapias 

empregadas para atingir esses resultados acarretam neutropenia prolongada, 

mucosite grave, necessidade do uso de dispositivos invasivos e suporte 

hemoterápico que frequentemente culminam em febre e infecção (MADANI TA, 

2000, HAMALAINEN S et al, 2008). 

Nesses pacientes as infecções e principalmente as ICS são a causa 

mais importante de morbidade e mortalidade atribuída a outros fatores que não 

a própria leucose (JAGARLAMUDI R et al,  2000).  

Nesse estudo foram avaliados 120 pacientes com diagnóstico de 

leucose aguda no HSP, em um período de seis anos. Foram identificados 64 

pacientes que desenvolveram 139 episódios de ICS, com 148 agentes 

identificados, sendo que quase 30% tiveram mais de um episódio em menos de 

30 dias e 54,9% dos óbitos desses indivíduos ocorram na internação de 

episódio de ICS, mostrando que não apenas a ocorrência, mas também a 

recorrência dessa infecção grave é freqüente e leva ao óbito. 

Além da importante associação com mortalidade as ICS também se 

mostraram fator de morbidade e elevado custo na terapia do paciente com 

leucemia, pois o tempo médio de internação daqueles que tiveram ICS foi 2,5 

vezes o tempo daqueles que não apresentaram ICS. 

Em nosso estudo, aproximadamente 80% desses episódios de ICS 

estavam associados a neutropenia (Tabela 2), sendo esse o fator 

predisponente mais importante para essas infecções, que ocorrem geralmente 
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quando a contagem de neutrófilos está menor do que 500 células/mm3, como 

amplamente demonstrado em outros estudos (OKSANEN K et al, 1993, BODEY 

GB et al, 1996, VELASCO E et al, 2006). 

Mostrando a dinâmica no tratamento desses pacientes, a etiologia dos 

agentes causadores dessas infecções na neutropenia tem se modificado nas 

duas últimas décadas. Nos estudos Norte Americanos e Europeus os BGN 

predominavam até a década de 90, quando os CGP tornaram-se cada vez 

mais prevalentes. Mais recentemente ainda, BGN como P. aeruginosa e E. coli 

apresentam-se não apenas como agentes prevalentes, mas também 

causadores de significativa de morbidade e mortalidade (OLIVEIRA AL et al, 

2007). 

No Brasil, a epidemiologia das infecções é variável conforme o centro e 

a população estudados. Um estudo realizado no Rio de Janeiro relata 

predominância de 51,9% de BGN nas ICS durante o período de neutropenia. 

Destes pacientes 24,7% tinham leucose aguda (VELASCO E et al, 2006).  

Por outro lado, em outro estudo brasileiro multicêntrico com pacientes 

submetidos a TCTH revelou que somente 37% das ICS eram por BGN 

(OLIVEIRA AL et al, 2007). 

Comprovando essa dinâmica na mudança etiológica e da importância da 

epidemiologia local, no nosso serviço, em 2002, os CGP eram responsáveis 

somente por 29,2% das ICS, já em 2005, a relação com os BGN se inverteu, 

ocorrendo 1,2:1,0 ICS por CGP em relação aos BGN e, em 2007, a prevalência 

de ambos foi semelhante (Figura 1). 

Uma das possíveis causas da maior proporção de BGN em nossa 

instituição do que a observada na literatura pode ser a ausência de um 
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protocolo de uso de profilaxia contra esses agentes no período de neutropenia, 

uma vez que a maioria dos antimicrobianos utilizados age principalmente sobre 

BGN. Somente em 2008, iniciamos o uso de profilaxia com ciprofloxacina. 

Entretanto, outro fator possivelmente relacionado à maior prevalência dos BGN 

é a resistência microbiana, que na América Latina é maior que em outros 

países e, principalmente a prevalência de BGN-MR. (SADER HS et al, 2002, 

BIEDENBACH DJ et al, 2004). 

Observamos que quase 80% dos pacientes encontravam-se com cateter 

venoso em veia central, o que provavelmente está diretamente relacionado a 

prevalência do SCoN (Tabela 4). Sendo 34,5% das ICS caracterizadas como 

relacionadas a cateter segundo critérios standard, é possível apontar a 

presença do cateter nesses pacientes como porta de entrada, mas não 

necessariamente sítio das infecções microbiologicamente documentadas. 

Comparativamente a estudos internacionais, como o de Feld R. (RONALD 

F, 2008), apesar de não apresentarem-se na mesma ordem de freqüência, P. 

aeruginosa (15,3%), K. pneumoniae (10,7%) e E. coli (7,6%) apresentam-se 

como os três principais BGN de maior freqüência entre os pacientes internados 

com leucose no HSP, refletindo também a tendência epidemiológica das 

infecções relacionadas a assistência a saúde na América Latina, como 

demonstrou Sader HS. e colaboradores (SADER HS et al, 2002). 

Apesar de serem numericamente semelhantes, os BGN ainda 

demonstram maior mortalidade em relação aos CGP (MUÑOZ P et al, 2008). A 

marcante associação com mortalidade, a importância da terapia precoce e 

adequada e o alto custo das drogas de maior eficácia e espectro 

antimicrobiano para as bactérias gram negativas são algumas das justificativas 
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para se identificar o perfil de susceptibilidade e os fatores de risco para 

aquisição desses agentes, na tentativa de otimizar a terapia empírica no 

paciente oncológico. 

Com relação ao perfil de resistência dos BGN encontrados neste estudo, 

observamos que 40% de todos os agentes analisados eram resistentes a 

cefalosporina de 4ª geração; quase 40% das cepas de P. aeruginosa eram 

resistentes a carbapenem e mais de 60% das K. pneumoniae eram produtoras 

de beta lactamase de espectro extendido, comprovando a elevada prevalência 

de resistência observada em hospitais brasileiros (SADER HS et al, 2001, 

GIRÃO E, 2008), destacando a necessidade de melhores práticas no controle 

das infecções relacionadas a assistência a saúde, melhoria no uso de 

antimicrobianos, concomitantemente a tratamento mais agressivo para essa 

população. 

Com o objetivo de identificar os fatores de risco para aquisição de BGN, 

foi realizado um estudo caso controle que identificou as seguintes variáveis na 

análise univariada: uso de quimioterapia (p=0,033, OR 0,302, IC 0,098-0,933) , 

o valor médio de leucócitos (p=0,005), a presença de neutropenia (p=0,001, 

OR 0,171, IC 0,058-0,508), de sinais e sintomas localizatórios no momento do 

diagnóstico de ICS (p=0,001, OR 0,151, IC 0,044-0,523) e o tempo de 

neutropenia antes dessa infecção (p=0,043). Entretanto, na análise 

multivariada apenas a presença de sinais e sintomas localizatórios (p = 0,002, 

OR 20,907, IC 2,953-148,001) e de neutropenia (p = 0,003, OR 14,060, IC 

2,457-80,465) correlacionaram-se independentemente com a aquisição de ICS 

por BGN nessa população (Tabela 9). 
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O uso de quimioterapia, portanto não é fator diretamente relacionado a 

ocorrência de bacteremia por BGN, assim como a leucopenia, mas ambos são 

marcadores precursores da neutropenia, o principal fator de risco laboratorial 

para infecção do paciente com neoplasia hematológica. 

A presença de sinais e sintomas clínicos como fator associado a maior 

gravidade e maior risco de óbito para o paciente neutropênico em vigência de 

febre já foi amplamente descrita (ELTING LS et al, 1997, RAMZI J et al, 2007, 

RONALD F, 2008) porém, é a primeira vez que esse fator é descrito como 

preditor de ICS por BGN, que o torna bastante útil no cuidado diário com o 

paciente, pois deixa de ser apenas um fator de risco para se tornar uma 

ferramenta de decisão na conduta diante de um episódio de neutropenia febril.  

Deve ser salientado que em outros estudos foram identificados outros 

fatores associados a ocorrência de ICS por BGN que não se mostraram 

significativos ou não foram incluídos na nossa análise como idade (maior do 

que 45 anos), uso recente de betalactâmicos, ausência de descontaminação de 

trato gastrointestinal com colimicina e aminoglicosídeo (CORDONNIER C, 2005). 

Em estudo para análise de fatores de risco para bacteremia por Escherichia 

coli em paciente com neoplasia (70% dos pacientes tinham tumores sólidos e 

20% apresentavam neutropenia no dia da bacteremia), a presença de cateter 

venoso central, cirurgia prévia e a realização de quimioterapia 48 horas antes 

da bacteremia mostraram-se significativos (KRCMERY, V et al, 2002). 

Na população de pacientes oncológicos, sobretudo nos portadores de 

leucemia, é elevado o uso de antimicrobianos, o que sem dúvida predispõe a 

elevados índices de resistência bacteriana, além de se associar com maior 

mortalidade e morbidade. 
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Por outro lado, a restrição da possibilidade terapêutica antimicrobiana 

pode levar a menores taxas de adequação da terapia empírica e necessidade 

de tempo prolongado de uso de antimicrobiano muitas vezes estão associados 

a maior toxicidade. 

A ocorrência de 34,3% de resistência a múltiplas drogas consideradas 

de primeira linha na terapia empírica de um episódio de neutropenia febril, 

pode ser considerada excessivamente elevada em pacientes cuja taxa de 

mortalidade e uso de drogas de significativa toxicidade já é relevante. 

A resistência a fluorquinolona entre os agentes identificados nas 

infecções de paciente oncológicos vem sendo bastante descrita em centros 

onde se realiza profilaxia, principalmente com levofloxacina. Aparentemente 

essa exposição a antimicrobiano tem levado ao aumento de resistência 

predominantemente nas infecções por enterobacteriáceas e felizmente ainda 

não foi correlacionada a aumento de mortalidade (CATTANEO C et al, 2008). 

Além do uso de profilaxia, outros fatores têm sido descritos como 

predisponentes à ocorrência de BGN resistentes, como a neutropenia 

prolongada (CATTANEO C et al, 2008) e o uso prévio de cefalosporina de 

terceira geração (OLIVEIRA AL et al, 2007). 

No nosso estudo, entre os agentes identificados como BGN-MR, P. 

aeruginosa foi a mais prevalente a ainda demonstrou resistência a 

carbapenêmicos (39,1%) em proporção maior do que estudos epidemiológicos 

sobre bacteremia na América Latina, onde a resistência dos BGN não 

fermentadores do ambiente hospitalar é em torno de 10,0 a 12,0%. 

Em estudos sobre bacteremia que incluem população sem doença 

hematológica é marcante a frequência de outros BGN como a Klebsiella e a 
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Escherichia coli produtoras de betalactamase de espectro estendido. Em nosso 

estudo a Klebsiella produtora de ESBL foi o segundo agente multidroga 

resistente mais identificado, demonstrando a correlação da epidemiologia da 

bacteremia no paciente com leucemia com a do paciente de ambiente 

hospitalar (VIDAL F et al, 2003, GIRÃO E, 2008, GASINK LB et al, 2009). 

No nosso meio o aumento de infecções graves por BGN fermentadores 

e enterobacteriáceas tem sido uma constante em todas as unidades 

consideradas críticas, onde é freqüente o paciente com internação prolongada, 

uso de antimicrobianos de largo espectro e necessidade de diversos 

dispositivos invasivos que facilitam monitorização e terapia de suporte, porém 

aumentam a incidência das infecções relacionadas à assistência a saúde 

(GIRÃO E, 2008).  

Além da maior freqüência de óbito entre os pacientes deste estudo com 

ICS por BGN-MR (90,5% versus 71,4%, p= 0,238), os mesmos evoluíam ao 

óbito mais precocemente em relação aos pacientes com ICS por BGN sem 

multiresistência (p=0,003).  

Esta correlação com mortalidade e a elevada prevalência destes 

agentes em nosso meio reforça a necessidade da identificação de fatores de 

risco para aquisição de ICS por esses agentes multi-resistentes. 

Sendo assim na segunda análise realizada os fatores correlacionados 

com a aquisição de ICS por BGN-MR na análise univariada encontramos o uso 

prévio de corticóide e de glicopeptídeos e o valor de hemoglobina no momento 

da ICS (Tabela 10). Entretando, na análise multivariada permaneceu como 

fator de risco independente para a aquisição dessa infecção apenas o uso 

prévio de glicopeptídeo (p=0,015, OR 7,5).  
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Esse fator provavelmente está relacionado a gravidade do paciente no 

momento do diagnóstico de neutropenia febril, pois no nosso serviço ainda 

mantemos o uso de glicopeptídeo para tratamento empírico inicial quando 

presentes sinais e sintomas sugestivos de infecção de cateter, pele, partes 

moles, pulmão e sistema nervoso central e/ou  quadro compatível com sepse. 

Recentemente também foi descrita associação dessa classe de 

antimicrobianos com a ocorrência de K. pneumoniae produtora de 

carbapenemases (GASINK LB et al, 2009), sendo que também se tratou de 

estudo em que a interação com uso de outros antimicrobianos e a gravidade 

dos pacientes nos grupos confrontados não pode ser descartada como 

possível fator confundidor. 

O uso de corticóide atualmente parece ser outro fator de risco mais 

relacionado com gravidade do que com risco de aquisição, já que em outros 

estudos onde foi avaliado também não se estabeleceu como fator 

independente para aquisição de ICS por BGN (VIDAL F et al, 2003), o que 

também ocorreu em nossa análise de risco para BGN-MR. 

Na população estudada mais de 80% dos pacientes que tiveram ICS 

faleceram, sendo que 40% destes óbitos ocorreram em até sete dias após a 

ICS. A letalidade atribuída às ICS por BGN foi de 20,4% e por BGN-MR de 

19,1%. Considerando-se que as intercorrências próprias das leucoses agudas 

e dos quimioterápicos utilizados para seu tratamento já conferem condição 

clínica de prognóstico reservado, o acréscimo de complicação como uma ICS 

por BGN, de letalidade de 20%, torna ainda mais desafiador o cuidado desse 

paciente.  
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Se em estudo publicado em 2002 foi apontado que os fatores 

prognósticos das doenças hematológicas não são suficientes para predizerem 

necessidade de cuidados intensivos e óbito (MASSION PB et al, 2002), o inverso 

pode ser declarado sobre as ICS, ou seja, é cada vez mais nítido o impacto das 

infecções na morbi-mortalidade desses pacientes com leucose aguda (ELTING 

LS et al,1997, GONZALO ML et al, 2005).   

Dentre as medidas que temos adotado com maior potencial para eficácia 

na prevenção e tratamento dessas graves infecções que são as causadas 

pelos BGN incluem-se o uso de profilaxia com fluorquinolona em pacientes 

selecionados de acordo com a doença de base e tempo de exposição a 

neutropenia prolongada, racionalização do uso de antimicrobianos baseado na 

vigilância diária do sinais e sintomas dos pacientes e na epidemiologia da 

unidade de internação dos paciente com doença hematológica e das unidades 

críticas de todo hospital, além do uso restrito de glicopeptídeos àqueles 

pacientes com indicação clínica ou microbiológica precisa, sobretudo na 

suspensão deste quando não existem evidências de infecção por cocos gram 

positivos. 

Em conclusão pudemos observar que no nosso meio há tendência 

histórica de equidade entre as bactérias gram negativas e gram positivas na 

etiologia das ICS nos pacientes com neoplasia hematológica, sendo que SCoN 

e Pseudomonas aeruginosa são atualmente os mais prevalentes.  

A neutropenia permanece como o principal fator de risco para aquisição 

de ICS por BGN e ainda é possível correlacionar a presença de sinais e 

sintomas localizatórios com esse tipo de infecção também. 
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Os BGN-MR têm sido cada vez mais freqüentes também entre os 

pacientes com neoplasia e acarretam óbito mais precocemente do que as 

infecções por bactérias susceptíveis aos esquemas antimicrobianos 

padronizados como terapia inicial. 

O único fator de risco independente para aquisição desses agentes foi o 

uso prévio de glicopeptídeo, que provavelmente correlaciona-se mais 

estreitamente com a gravidade desses pacientes do que ao fator de seleção de 

agentes infecciosos pelo uso de antimicrobianos, mas alertando para a 

necessidade de maior critério ao uso desse antimicrobiano. 

As principais limitações deste estudo foram o tamanho da amostra e o 

fato de ter sido realizado de forma retrospectiva. Um número maior de 

pacientes sendo avaliados prospectivamente provavelmente traria resposta 

sobre a existência de outros fatores relacionados a aquisição de ICS por BGN-

MR. A somatória desses fatores ainda poderia ser de grande utilidade como 

índice de risco capaz de alterar a conduta terapêutica no momento de se 

decidir o espectro antimicrobiano para um paciente com sinais e sintomas de 

infecção após quimioterapia para Leucose Aguda. 
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6. Conclusões 

 

1. Dos 148 agentes isolados em ICS de paciente com Leucemia 

entre os anos de 2002 e 2007, prevaleceram os BGN, porém 

houve inversão da ocorrência no decorrer dos anos e, em 2007, 

os CGP eram maioria 

2. Entre os BGN mais de 34% foram considerados multiresistentes 

3. Os fatores de risco para aquisição de ICS por BGN na análise 

univariada foram uso prévio de quimioterapia, valor médio dos 

leucócitos, presença de neutropenia, presença de sinais e 

sintomas localizatórios e tempo de neutropenia antes da ICS. Na 

análise multivariada os fatores identificados como 

independentemente relacionados a essa infecção foram a 

neutropenia e a presença de sinais e sintomas localizatórios. 

Os fatores de risco para aquisição de ICS por BGN-MR na análise 

univariada foram o uso prévio de corticóide, assim como a dose 

acumulada dessa mesma droga e uso de glicopeptídeo. Na 

análise multivariada o uso prévio de glicopeptídeo mostrou-se 

independentemente relacionado a ocorrência de ICS por BGN-MR 

4. O óbito ocorreu em até sete dias em 20,0% dos pacientes com 

episódios de ICS por CGP e em quase 50% dos que faleceram 

após episódio de ICS por BGN 

5. A letalidade atribuída foi próxima de 20% tanto para as ICS por 

BGN quanto para BGN-MR, sendo a mortalidade entre os BGN-

MR mais precoce 
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ABSTRACT 
 
Introduction: Patients with myeloide leukemia, particularly those undergoing 
chemotherapy, are exposed to various damages against their immunity. 
Neutropenia is one of the most common and is often related to BSI. Recently, 
the epidemiology of infections in neutropenic patients experienced frequent 
changes. GNB bloodstream infections have been increasingly involved in 
therapeutic challenge, due to the increased resistance, difficulty in empirical 
therapy and mortality. Knowledge of the epidemiology of BSI and risk factors for 
acquisition of GNB and MDR-GNB BSI are fundamental for the appropriate 
treatment of infectious complications. Patients and methods: We conducted a 
retrospective study of BSI in patients with leukemia, admitted in an university 
tertiary hospital from 2002 to 2007. Epidemiological description of pathogens of 
BSI, as well as susceptibility and analysis of risk factors for the acquisition of 
GNB and MDR-GNB BSI were evaluated. Results: 148 agents were found in 
64 patients with leukemia, being 55.4% GNB, 39.2% GPC and 5.4% fungus. 
The more prevalent agents were SCoN (22.3%), P. aeruginosa (17.6%) and K. 
pneumoniae (10.8%). Resistance to oxacillin was indentified in 66.7% of SCoN 
and 34.3% of GNB were multi-drug resistant. Seven day mortality occurred in 
20.0% of patients with GPC BSI and in 47.0% of patients with GNB BSI. 
Neutropenia (p = 0.003, OR 14.060, IC 2.457-80.465) and presence of signs 
and symptoms of bacteremia (p = 0.002, OR 20.907, IC 2.953-148.001) were 
factors related to GNB BSI by multivariate analysis. The second multivariate 
analysis showed that previous use of glycopeptides was independently related 
to the occurrence of MDR-GNB BSI (p = 0,015, OR = 7,530). The GNB BSI 
lethality was similar to that found in MDR-GNB BSI (20.4% and 19.1%) but 
patients with the second one died earlier. Conclusions: in this study, GNB 
were the most prevalent BSI agents. More than 30% of agents were multi-drug 
resistant germs. Independent risk factors for the acquisition of BGN were the 
presence of neutropenia and signs and symptoms at the moment of bacteremia. 
Previous use of glycopeptide was an independent risk factor for the acquisition 
of MDR-GNB. Evolution to death occurred in 55% of patients with BSI, being 
more premature among patients with MDR-GNB. 
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Anexo 1: Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. 
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Anexo 2: Ficha clínica de avaliação dos pacientes com LMA e ICS 
 

 
 



ANEXOS 

88 
 

 
 



ANEXOS 

89 
 

 
 



ANEXOS 

90 
 

 
 



ANEXOS 

91 
 

 
 
 


