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"Dias inteiros de calmaria, noites de ardentia, 

dedos no leme e olhos no horizonte, 

descobri a alegria de transformar distâncias em tempo. 

Um tempo em que aprendi 

a entender as coisas do mar, 

a conversar com as grandes ondas 

e não discutir com o mau tempo. 

A transformar o medo em respeito, 

o respeito em confiança.  

Descobri como é bom chegar quando se tem paciência. 

E para se chegar onde quer que seja, 

aprendi que não é preciso dominar a força, mas a razão. 

É preciso antes de mais nada querer. " 

(Amyr Klink) 
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RESUMO  
 

As infecções de corrente sanguínea (ICS) são complicações frequentes em pacientes com 

câncer. O objetivo deste estudo foi descrever as características epidemiológicas, clínicas e 

microbiológicas das ICS em pacientes com câncer ginecológico. Método: uma série de 311 

episódios de ICS com comprovação microbiológica (ICS-CM) detectadas em 288 pacientes com 

câncer ginecológico assistidas no Hospital do Câncer II de janeiro/2002 a dezembro/2009. Para 

análise das variáveis categóricas, foram utilizados o teste do qui-quadrado ou o teste exato de 

Fisher e, para as variáveis contínuas, os testes t de Student, Mann-Whitney ou de regressão linear 

com cálculo do coeficiente de correlação (R2). P-valores ≤ 0,05 foram considerados 

estatisticamente significativos. Resultados: 205 (66%) episódios foram hospitalares; 85 (27%) 

comunitários, 13 (4%) relacionados à assistência à saúde e 8 (2,57%) corresponderam a 

neutropenia febril. As ICS secundárias foram mais frequentes (148; 47,58%) do que as primárias 

(141; 45,34%); dentre as secundárias, grande parte deveu-se a infecções urinárias (79; 53,4%). 

Dentre os 336 microrganismos isolados, os mais frequentes foram Escherichia coli (70; 20,83%), 

Staphylococcus aureus (66; 19,64%), Staphylococcus coagulase negativo (SCN; 37; 11,01%), 

Klebsiella pneumoniae (33; 9,82%) e Pseudomonas aeruginosa (26; 7,74%). A prevalência 

global de microrganismos multirresistentes (MMR) foi 17,56% (59 MMR em 336 amostras): 11 

(3,27%) amostras de S. aureus resistentes à oxacilina (MRSA), 14 (4,2%) amostras de gram-

negativos entéricos resistentes às cefalosporinas de 3ª/4ª geração, 29 (8,63%) amostras de gram-

negativos não fermentadores (GNNF) resistentes às cefalosporinas de 3ª/4ª geração, 5 (1,5%) 

amostras de GNNF resistentes aos carbapenemas. Em 224 (72%) episódios, o escore de Pitt foi 

≥2. A mortalidade bruta foi 39,86% (114) com 57,89% (66) dos óbitos relacionados às ICS. 

Conclusão: as ICS são eventos associados a elevada mortalidade. Estes dados sugerem que as 

infecções urinárias, de evolução geralmente benigna na população geral, devem ser nas pacientes 

com câncer ginecológico, objeto de uma abordagem preventiva, diagnóstica e terapêutica mais 

cuidadosa. Estudos futuros, que avaliem os fatores determinantes para o óbito serão 

fundamentais para um melhor entendimento do prognóstico dessas pacientes.  

Palavras-chave: neoplasias dos genitais femininos, infecção-Sangue, bacteriemia.       
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ABSTRACT  

Bloodstream infections (BSI) are frequent complications in patients with cancer. The goal 

of this study was to describe the epidemiological, clinical and microbiological characteristics of 

these infections in patients with gynecological cancer. Method: a case-series of 311 episodes of 

laboratory-confirmed BSI detected in 288 patients with gynecological cancer assisted at Hospital 

do Cancer II from January 2002 to December 2009. Chi-squared test or Fisher's exact test were 

used for analysis of categorical variables and Student's t test, Mann-Whitney or linear regression 

with correlation coefficients (R2) were used with continuous variables. P-values ≤0.05 were 

considered statistically significant. Results: 205 (66%) BSI episodes were hospital-acquired; 85 

(27%) community acquired; 13 (4%) healthcare-associated and 8 (2.57%) related to febrile 

neutropenia episodes. Secondary BSI episodes were more frequent (148; 47.58%) than primary 

cases (141; 45.34%); among the secondary BSI, many resulted from urinary tract infections (79; 

53.4%). The most frequent agents among 336 microorganisms detected were Escherichia coli 

(70, 20.83%), Staphylococcus aureus (66, 19.64%), coagulase-negative Staphylococcus (CoNS; 

37, 11.01%), Klebsiella pneumoniae (33, 9.82%) and Pseudomonas aeruginosa (26, 7.74%). The 

overall prevalence of multidrug resistant (MDR) agents were 17.56% (59 MDR in 336 isolates): 

11 (3.27%) methicillin resistant S. aureus (MRSA) isolates, 14 (4.2%) enteric gram-negative 

isolates resistant to 3rd/4th generation cephalosporins, 29 (8.63%) non-fermentative gram-

negative isolates resistant to 3rd/4th  generation cephalosporins, 5 (1.5%) non-fermentative gram-

negative isolates resistant to carbapenems. In 224 (72%) episodes had Pitt score ≥2. The crude 

mortality rate was 39.86% (114) with 57.89% (66) deaths were related to BSI. Conclusion: BSI 

are severe events associated with high mortality. These data suggest that urinary tract infection, 

mostly a nonthreatening illness in the general population, must have a special preventive, 

diagnostic and therapeutic approach in patients with gynecological cancer. Further studies 

assessing the factors predisposing to death will be necessary to a better understand of the 

prognosis in this population.  

 
Keywords: neoplasms of the female genitals, blood-infection, bacteremia.
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 As infecções são complicações comuns nos pacientes com neoplasia. Elas se associam a 

altas taxas de morbidade e letalidade (ANATOLIOTAKI et al., 2004; VELASCO et al., 2004). 

As infecções da corrente sanguínea (ICS) são agravos frequentes em pacientes com câncer 

ginecológico. Esta população é frequentemente submetida a procedimentos invasivos como 

cirurgias, inserção de acessos vasculares e de dispositivos urinários. Essas características tornam 

estes indivíduos mais susceptíveis a esse tipo de infecção. Segundo o sistema de vigilância 

epidemiológica da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar de Hospital do Câncer II 

(CCIH-HCII) do Instituto Nacional de Câncer (HCII-INCA), entre os anos de 2002 e 2009, 372 

episódios de ICS foram detectados nas pacientes assistidas no hospital. 

As descrições das características epidemiológicas, clínicas e microbiológicas das ICS em 

pacientes com neoplasias ginecológicas são escassas. Os estudos sobre as ICS em câncer 

incluem predominantemente indivíduos com neutropenia febril, condição incomum nos 

pacientes com câncer ginecológico. O entendimento destes aspectos é de fundamental 

importância para a adequação das medidas preventivas, diagnósticas e terapêuticas nesta 

população. 

As seguintes perguntas motivaram este estudo: (1) Quais as características clínicas e 

epidemiológicas das ICS detectadas nas pacientes com câncer ginecológico assistidas no 

Hospital do Câncer II (HCII)? (2) Qual o perfil microbiológico destas infecções? 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Câncer Ginecológico 

O câncer é um problema mundial de saúde pública, correspondendo à terceira causa de 

morte em todo o mundo (PARKIN et al., 1999; FERLAY et al., 2007; WHO, 2009). A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que até 2030 ocorram, em todo o mundo, 

aproximadamente 21 milhões de casos novos de câncer, com 13 milhões de óbitos. Dentre estes, 

cerca de 11 milhões (52%) de casos surgirão em mulheres (FERLAY et al., 2008). A previsão é 

a de que a maior parte dos casos incidentes e óbitos ocorrerá em países em desenvolvimento. 

Fatores como o crescimento e o envelhecimento mundial da população, assim como a adoção de 

determinados comportamentos e estilos de vida, como o tabagismo e o sedentarismo, parecem 

estar associados ao aumento da ocorrência do câncer nestes países (JEMAL et al., 2011). Dados 

correspondentes a cinco anos (de 2004 a 2008) de vigilância realizada pela OMS (FERLAY et 

al., 2008) demonstraram que o câncer de colo de útero é o quinto câncer mais incidente 

mundialmente (15,2/100 mil habitantes) e o segundo mais comum em mulheres. Além disto, este 

agravo foi responsável por 275.000 óbitos, correspondendo a uma mortalidade de 8,2/100 mil 

habitantes, neste período (FERLAY et al., 2008).  

Atualmente, a ocorrência dos cânceres de pulmão, mama, próstata e cólon é maior nos 

países desenvolvidos, enquanto que os cânceres de estômago, fígado, cavidade oral e colo do 

útero predominam nos países com recursos financeiros baixos e médios (BRAY et al., 2012). 

No Brasil, a estimativa do Ministério da Saúde (MS) para 2012 e 2013 é a de que 

ocorram aproximadamente 518.510 casos novos de câncer em toda a população. O câncer da 

pele do tipo não melanoma será o mais incidente, seguido pelos tumores de próstata, mama 
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feminina, cólon e reto, pulmão, estômago e colo do útero. Prevê-se que 50% (260.640) dos casos 

de câncer incidirão no sexo feminino. Para esta população, o câncer de colo do útero será o 

terceiro mais frequente (17,5 casos/100 mil habitantes), com incidência menor apenas que a dos 

tumores de pele não melanoma (71,3 casos/100 mil habitantes) e de mama (52,5casos/100 mil 

habitantes). Estes dados demonstram que o câncer ginecológico é um importante problema de 

saúde pública em nosso país (INCA, 2011). Além disso, a OMS estima que até 2030 ocorram no 

Brasil 377.314 óbitos devidos a neoplasias, 46% (173.281) dos quais em mulheres (FERLAY et 

al., 2008). É provável que uma proporção relevante destes óbitos esteja associada ao câncer de 

colo de útero, uma vez que este é o responsável por 11,4% das mortes entre mulheres com 

neoplasia, sendo o segundo tipo de câncer dentre os que mais levam ao óbito no sexo feminino 

(BRAY et al., 2012). 

 Os tumores ginecológicos podem ter as seguintes localizações anatômicas: vulva, vagina, 

colo de útero, corpo de útero, ovário e tubas uterinas. Podem também assumir a forma de 

tumores trofoblásticos gestacionais. Os tumores são estadiados pelo Sistema TNM, conforme os 

consensos da International Union Against Cancer, do American Joint Committee on Cancer e da 

Fédération Internationale de Gynécologie et d'Obstétrique [FIGO] (GREENE et al., 2002). A 

classificação do câncer em estádios busca predizer de forma mais acurada o prognóstico dos 

indivíduos acometidos por este agravo; auxiliar o planejamento terapêutico; avaliar a resposta ao 

tratamento instituído; e uniformizar as informações geradas a partir de projetos de pesquisa. No 

sistema TNM, os componentes T, N e M referem-se à extensão do tumor primário (T); à 

ausência ou à presença de metástases em linfonodos regionais (N); e à ausência ou à presença de 

metástases à distância (M). Números de 0 a 4 são acrescentados às letras T, N e M para indicar a 

extensão do câncer. As categorias TNM têm sido definidas de modo a corresponder à 
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classificação da FIGO. Esta foi adotada em 1992 pelos principais centros oncológicos mundiais e 

atualizada em 2001. O estadiamento FIGO para o câncer ginecológico utiliza achados cirúrgicos, 

enquanto que o sistema TNM tem como base dados clínicos e/ou patológicos. Contudo, a 

classificação da FIGO também utiliza características clínicas para o estadiamento do câncer de 

colo de útero. Na classificação da FIGO, a extensão do câncer é representada por números de 0 a 

IV. Esta classificação pode ser consultada no endereço 

http://www.uicc.org/resources/tnm/helpdesk. O consenso entre as classificações TNM e FIGO 

pode ser observado no Quadro 1. 
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Quadro 1. Estadiamento dos tumores ginecológicos segundo o consenso entre o sistema TNM e 
FIGO  

 

CÂNCER TNM INTERPRETAÇÃO FIGO

T1 Confinado à vulva/períneo ≤ 2 cm I
T1a Invasão estromal ≤ 1mm IA
T1b Invasão estromal > 1 mm IB

T2 Confinado à vulva/períneo > 2cm II
T3 Uretra inferior/vagina/ânus III
T4 Mucosa vesical/mucosa retal/uretra superior/osso IVA
N1 Unilateral III
N2 Bilateral IVA
M1 Metástase à distância IVB

T1 Parede vaginal I
T2 Tecido paravaginal II
T3 Extensão à parede pélvica III
T4 Mucosa da bexiga/reto, além da pélvis IVA
N1 Regional -
M1 Metástase à distância IVB

Tis In situ 0
T1 Confinado ao útero I

T1a Diagnosticado somente pela microscopia IA
T1a1 Profundidade ≤3 mm, extensão horizontal ≤7 mm IA1
T1a2 Profundidade >3-5 mm, extensão horizontal ≤7 mm IA2

T1b Clinicamente visível ou lesão microscópica maior que T1a2 IB
T1b1 ≤ 4 cm IB1
T1b2 >4 cm IB2

T2 Além do útero, mas não parede pélvica ou terço inferior da vagina II
T2a Sem invasão do paramétrio IIA
T2b Com invasão do paramétrio IIB

T3 Terço inferior da vagina/parede pélvica/hidronefrose III
T3a Terço inferior da vagina IIIA
T3b Parede pélvica/hidronefrose IIIB

T4 Mucosa da bexiga/reto; além da pélvis verdadeira IVA
N1 Regional _

M1 Metástase à distância IVB

Tis In situ 0
T1 Confinado ao corpo I

T1a Tumor limitado ao endométrio IA
T1b Invade menos que a metade do miométrio IB
T1c Invade a metade ou mais do miométrio IC

T2 Extensão ao colo uterino II
T2a Somente endocérvix glandular IIA
T2b Estroma cervical IIB

T3 e/ou N1 Local ou regional, como especificado abaixo III
T3a Serosa/anexos/citologia peritoneal positiva IIIA
T3b Comprometimento vaginal IIIB
N1 Metástase em linfonodo regional IIIC

T4 Mucosa vesical/intestinal IVA
M1 Metástase à distância IVB
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Nota. FIGO (Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia). (Adaptado de GREENE et al ., 2002).
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Quadro 1. (Continuação). Estadiamento dos tumores ginecológicos segundo o consenso entre o 
sistema TNM e FIGO  

 
  

CÂNCER TNM INTERPRETAÇÃO FIGO

T1 Confinado ao útero I
T2 Outras estruturas genitais II
M1a Metástase para pulmão(ões) III
M1b Outra metástase à distância IV

Baixo risco Escore prognóstico de 7 ou menos IA-IVA
Alto risco Escore prognóstico de 8 ou mais IB-IVB

T1 Limitado aos ovários I
T1a Um ovário, cápsula intacta IA
T1b Ambos os ovários, cápsulas intactas IB
T1c Cápsula rompida, tumor na superfície, células malignas em ascite ou em lavados 

peritoneais
IC

T2 Extensão pélvica II
T2a Útero, trompa(s) IIA
T2b Outros tecidos pélvicos IIB
T2c Células malignas em ascite ou em lavados peritoneais IIC

T3 e/ou N1 Metástase peritoneal além da pélvis e/ou metástase em linfonodo regional III
T3a Metástase peritoneal microscópica IIIA
T3b Metástase peritoneal macroscópica ≤2 cm IIIB
T3c e/ou N1 Metástase peritoneal > 2 cm e/ou metástase em linfonodo regional IIIC

M1 Metástase à distância (exclui metástase peritoneal) IV

T1 Limitado à(s) trompa(s) I
T1a Uma trompa, serosa intacta IA
T1b Ambas as trompas, serosa intacta IB
T1c Serosa comprometida, células malignas em ascite ou em lavados peritoneais IC

T2 Extensão pélvica II
T2a Útero e/ou ovários IIA
T2b Outras estruturas pélvicas IIB
T2c Células malignas em ascite ou em lavados peritoneais IIC

T3 e/ou N1 Metástase peritoneal fora da pélvis e/ou metástase em linfonodo regional III
T3a Metástase peritoneal microscópica IIIA
T3b Metástase peritoneal macroscópica ≤ 2 cm IIIB
T3c e/ou N1 Metástase peritoneal > 2 cm e/ou metástase em linfonodo regional IIIC

M1 Metástase à distância (exclui metástase peritoneal) IV
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Nota. FIGO (Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia). (Adaptado de GREENE et al., 2002).
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Infecção de corrente sanguínea 

A infecção de corrente sanguínea (ICS) é definida como a invasão e multiplicação de 

microrganismos no leito vascular (MUNFORD & SUFFREDINI, 2010). Esta invasão poder 

ocorrer a partir de diferentes fontes como: (1) um foco extravascular de infecção (como, p. ex., 

pneumonias, infecções urinárias e infecções de partes moles, entre outras); (2) uma mucosa 

colonizada por patógenos primários (como, p. ex., nas meningococemias); (3) uma mucosa ou 

pele colonizadas por patógenos oportunistas; (4) dispositivos vasculares contaminados por 

patógenos oportunistas; e (5) soluções contaminadas (MUNFORD & SUFFREDINI, 2010). 

As infecções são complicações frequentes em pacientes com câncer e importante causa 

de óbito nesta população (WISPLINGHOFF et al., 2003; UYS et al., 2007; HORASAN et al., 

2011). As ICS associam-se a elevada mortalidade durante a internação de pacientes com 

neoplasias hematológicas e de órgãos sólidos (ANATOLIOTAKI et al., 2004; WISPLINGHOFF 

et al., 2003). Apesar de serem frequentes e potencialmente letais em indivíduos com câncer, 

estas infecções foram pouco estudadas nos pacientes com tumor ginecológico. A maior parte dos 

estudos que avaliaram aspectos epidemiológicos, clínicos e microbiológicos das ICS em 

pacientes com neoplasia incluiu indivíduos com doença hematológica e/ou neutropenia após 

quimioterapia (MARRON et al., 2000; GONZALEZ-BARCA et al., 2001; VISCOLI, 2002; 

COYLE et al., 2004; HEIBL et al., 2010; SAMPHAO et al., 2010; AAPRO et al., 2011). Além 

disto, os raros estudos disponíveis sobre a morbidade das infecções em mulheres com câncer 

ginecológico não abordaram estes aspectos (MCMEEKIN et al., 1996; SILVER et al., 1998; 

ADAM & ADAM, 2001; ESTES et al., 2003; SHARMA et al., 2006). 
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Os pacientes com câncer apresentam maior risco para a ocorrência de ICS por suas 

características: (1) inerentes à doença de base; (2) associadas aos procedimentos invasivos 

necessários para o tratamento deste agravo e suas complicações; e (3) relacionadas à 

quimioterapia antineoplásica e à radioterapia (MCMEEKIN et al., 1996; VISCOLI, 1998; 

ANATOLIOTAKI et al., 2004; ROLSTON, 2004; HEIBL et al., 2010). São comuns no câncer 

ginecológico, e inerentes à evolução natural da doença, os fatores predisponentes à infecção, 

como a presença de necrose tumoral, o desenvolvimento de fístulas vesicais e entéricas e a 

obstrução das vias urinárias pela expansão tumoral. Estas complicações favorecem o 

desenvolvimento de infecção tumoral, de infecções de partes moles e de pielonefrite. Estes são 

os principais sítios extravasculares para a invasão da corrente sanguínea por microrganismos 

oportunistas, com a consequente ocorrência de ICS (ENDIMIANI et al., 2003; 

ANATOLIOTAKI et al., 2004; BROOK, 2007; GERESTEIN et al., 2009; MARSCHALL et al., 

2012). Semelhantemente, os procedimentos e dispositivos invasivos necessários ao tratamento 

do câncer ginecológico e ao suporte terapêutico destes indivíduos, como cirurgias, nefrostomias, 

cateteres vesicais, cateteres vasculares de curta e longa permanência, de hemodiálise e de 

nutrição parenteral, levam à quebra das barreiras imunológicas locais e são fontes potenciais para 

invasão da corrente sanguínea pelos agentes etiológicos das ICS (SILVER et al., 1998; ESTES et 

al., 2003; ANATOLIOTAKI et al., 2004; GERESTEIN et al., 2009). Além disto, a alteração dos 

mecanismos de defesa anti-infecciosa é um dos efeitos adversos que se observam com o uso de 

alguns quimioterápicos no tratamento do câncer. As lesões de mucosas orais e gastrointestinais 

(mucosite) e a neutropenia, que podem ocorrer durante a quimioterapia e a radioterapia do 

câncer, favorecem a invasão e a multiplicação na corrente sanguínea de microrganismos 

oportunistas que levam às ICS (MCMEEKIN et al., 1996; SILVER et al., 1998; MARRON et 

al., 2000; GONZALEZ-BARCA et al., 2001; ANATOLIOTAKI et al., 2004; ROLSTON, 2004). 
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Estas últimas são, portanto, frequentes em pacientes com neoplasias hematológicas e/ou 

transplantes de medula óssea (GONZALEZ-BARCA et al., 2001; VISCOLI, 2002; VELASCO 

et al., 2004; AAPRO et al., 2011). São, contudo, complicações menos comuns em pacientes com 

tumores de órgãos sólidos, como o câncer ginecológico (ANATOLIOTAKI et al., 2004). 

 

Classificação das infecções da corrente sanguínea 

As ICS podem ser classificas quando ao agente etiológico, à origem topográfica e ao 

ambiente da aquisição. As diferentes categorias de ICS são utilizadas em estudos 

epidemiológicos, clínicos e microbiológicos. 

Estudos prévios sugerem que até 70% das ICS podem não ter comprovação 

microbiológica mediante a detecção do microrganismo no sangue (HUGONNET et al., 2004). 

Esta limitação do diagnóstico microbiológico pode estar relacionada, nestas infecções, ao baixo 

rendimento dos métodos diagnósticos tradicionalmente utilizados, à técnica inadequada de coleta 

do espécime clínico e às características biológicas dos microrganismos envolvidos (MYLOTTE 

& TAYARA, 2000; LEE et al., 2007). Dada a necessidade de melhor caracterizar as ICS para 

fins de vigilância epidemiológica, os Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

sugeriram, em 1988, que estas infecções fossem classificadas em duas entidades clínicas, 

conforme a detecção do agente etiológico no sangue: (1) sepse clínica e (2) ICS com 

comprovação microbiológica (GARNER et al., 1988). Em populações adultas e pediátricas 

(>1ano), a sepse clinica foi definida pela presença de febre, hipotensão ou oligúria e das três 

características a seguir: (I) ausência de microrganismos isolados na cultura do sangue; (II) 

ausência de infecção aparente em outro sitio; e (III) início da terapia antimicrobiana instituída 
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pelo médico para o tratamento da sepse. Contudo, a utilização desta definição para fins de 

vigilância epidemiológica e de estudos clínicos é controversa (HUGONNET et al., 2004). Um 

estudo realizado na Suíça com o objetivo de avaliar a aquisição de ICS relacionada ao uso de 

cateteres vasculares encontrou uma incidência de 19,8 episódios/1.000 cateter-dias. Todavia, 

essa taxa caiu para 5,8 episódios/1.000 cateter-dias quando foram consideradas apenas as ICS 

com comprovação microbiológica (HUGONNET et al., 2004). Estes dados demonstram a falta 

de especificidade da definição de sepse clínica para fins de vigilância das ICS. Atualmente, a 

classificação “sepse clínica” é recomendada pelo CDC apenas para a vigilância das ICS em 

recém-nascidos e lactentes até um ano de idade (HORAN et al., 2008). 

Quanto à origem topográfica, as ICS podem ser classificadas em primárias (ICSP) ou 

secundárias (ICSS). As ICSP são aquelas em que não há foco extravascular de infecção e 

também as adquiridas devido ao uso de dispositivo intravascular (HORAN et al., 2008; 

ANVISA, 2009a). Por definição, estão incluídas nesta categoria as endocardites infecciosas. As 

ICSS são as que resultam da invasão do sangue por microrganismos oriundos de infecções 

extravasculares como pneumonias, infecções urinárias, infecções cutâneas e meningites (CDC, 

2011a). Contudo, alguns estudos demonstram que há limitações na classificação das ICS quanto 

à origem topográfica, com 8,2% a 23% dos episódios de ICS classificados como de origem 

indeterminada (RIBAS et al.,2007; EARSS, 2011). Esses valores podem ser ainda mais elevados 

em pacientes com câncer; nos quais podem atingir até 57% dos casos de ICS estudados 

(WISPLINGHOFF et al., 2003; VELASCO et al., 2004). 

Conforme o ambiente de aquisição, as ICS são classificadas como hospitalares (ICS-H), 

comunitárias (ICS-C) ou relacionadas à assistência à saúde (ICS-IRAS) (FRIEDMAN et al., 

2002; HORAN et al., 2008). Estas últimas englobam as ICS adquiridas devido a cuidados em 
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hospital-dia, clínicas de diálise ou do tipo home-care (FRIEDMAN et al., 2002; SHORR et al., 

2006; VALLÉS et al., 2011). Além disto, as infecções adquiridas durante internação em um 

determinado hospital podem ser classificadas como importadas ou como autóctones em relação 

ao mesmo. Diversos estudos de vigilância sugerem que a maior parte das ICS é adquirida devido 

a algum cuidado de saúde ou durante a internação hospitalar (ENDIMIANI et al., 2003; SHORR 

et al., 2006; KOLLEF et al., 2011; VALLÉS et al., 2011). Estudos que avaliam pacientes com 

neoplasias de órgãos sólidos mostram dados semelhantes. Em dois destes, 33% e 51% dos 

episódios de ICS em pacientes com neoplasias de órgãos sólidos estavam relacionados à 

assistência à saúde, sendo menor (14% e 24%) a proporção de infecções comunitárias 

(ANATOLIOTAKI et al., 2004; SON et al., 2010). Alguns estudos sugerem que as ICS-IRAS 

são mais frequentemente primárias, relacionadas ao uso de algum dispositivo intravascular, 

como os cateteres vasculares centrais, ao passo que as ICS-C são mais frequentemente 

secundárias, associadas a infecções intra-abdominais, urinárias, pulmonares e dos tecidos moles 

(MCDONALD et al., 2005; SON et al., 2010; VALLÉS et al., 2011). 

 

Fatores determinantes para ocorrência de infecção de corrente sanguínea 

Os fatores determinantes para a ocorrência de ICS têm sido estudados principalmente no 

que concerne às infecções hospitalares e relacionadas à assistência à saúde, provavelmente 

devido à elevada frequência das mesmas. Os fatores relacionados ao paciente, à abordagem 

terapêutica, ao agente etiológico e ao ambiente podem influenciar na aquisição de ICS. 

Indivíduos internados em Centros de Tratamento Intensivo (CTI) podem ter até oito vezes mais 

chances de adquirir ICS-H que aqueles internados em enfermarias (81,3/1.000 admissões vs. 
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9,2/1.000 admissões) (ENDIMIANI et al., 2003). A presença de um cateter venoso central 

(CVC) e o uso prévio de antimicrobianos (ATB) foram descritos como fatores de risco para a 

aquisição de ICS-H (ENDIMIANI et al., 2003). Um estudo realizado em um hospital brasileiro 

demonstrou que, além do uso prévio de ATB, também as cirurgias prévias se associam à 

ocorrência de ICS-H causadas por bactérias gram-negativas (BGN), ao passo que o uso prévio de 

mais de dois dispositivos invasivos é um fator de risco para as ICS-H por bactérias gram-

positivas (BGP) (RIBAS et al., 2007). Algumas outras variáveis já foram associadas 

especificamente à ICSP em CTI clinico-cirúrgicos, como a inserção de cateteres vasculares, as 

pneumonias associadas à ventilação mecânica e a insuficiência cardíaca congestiva (WARREN 

et al., 2001). Os fatores independentemente associados às ICS por BGN e BGP associadas aos 

cateteres venosos centrais (ICS-CVC) são, para as primeiras, os transplantes de órgãos sólidos, o 

uso prévio de penicilina e mais de 11 dias de internação e, para as segundas, a cirrose, o diabetes 

e o uso de fluoroquinolonas (MARCOS et al., 2011). Já para as ICSS por E. coli de origem 

urinária são descritos, como fatores de risco, a hipertrofia prostática, a cirurgia urogenital e a 

pielonefrite (MARSCHALL et al., 2012). As ICS por K. pneumoniae produtora de beta-

lactamase de espectro estendido (ESBL) associam-se ao uso prévio de ATB (WEBSTER et al., 

2011). 

Para os pacientes com câncer, especificamente para aqueles com tumores de órgãos 

sólidos sem neutropenia, os fatores de risco descritos para as ICS são os procedimentos invasivos 

prévios, a quimioterapia, a presença de um cateter venoso central, as mucosites graves, a 

radioterapia e o uso prévio de ATB (ANATOLIOTAKI et al., 2004). Em pacientes com 

neoplasia de qualquer categoria, a neutropenia, as neoplasias hematológicas e o uso prévio de 

ATB foram as variáveis determinantes para as ICS por BGN não associadas a um acesso 
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vascular (CAIRO et al., 2011). Além disso, o uso prévio de ATB foi descrito como um fator de 

risco para bacteremias por Streptococcus viridans resistente às cefalosporinas (MARRON et al., 

2011). Um estudo que avaliou as ICS-CVC em pacientes com neoplasia hematológica e de 

órgãos sólidos detectou, para estas infecções, as seguintes variáveis de risco: uso de cateter 

venoso profundo não tunelizado e tunelizado (quando comparados com cateter venoso central de 

inserção periférica/PICC); neoplasias hematológicas; tumores de órgãos sólidos sem 

envolvimento do trato gastrointestinal e o número de acessos vasculares (MOLLEE et al., 2011). 

Em pacientes com câncer ginecológico, os fatores de risco descritos para as ICS-CVC são 

neutropenia e os cateteres de curta permanência (SILVER et al., 1998). Já em pacientes com 

câncer e neutropenia, os fatores de risco descritos para as ICS foram: mucosite (MARRON et al., 

2000), a associação entre mucosite grave e leucemia aguda nas ICS por S. aureus (GONZALEZ-

BARCA et al., 2001), e a associação entre o sexo masculino e leucemia mielóide aguda 

avançada em pacientes submetidos a transplantes de medula óssea (MEYER et al., 2007). No 

sistema de vigilância da “European Organization for Reasearch and Treatment of Cancer” 

(EORTC) foram investigadas as variáveis associadas à candidemia em pacientes com tumores de 

órgãos sólidos ou com neoplasia hematológica. Nesse estudo, as ICS causadas por Candida não-

albicans associaram-se, nos pacientes com tumores de órgãos sólidos, às neutropenias e, nos 

pacientes com doença hematológica, à leucemia aguda e à profilaxia antifúngica (VISCOLI et 

al., 1999). 
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Incidência das Infecções de Corrente Sanguínea 

A ICS não é uma doença de notificação compulsória em todos os países do mundo. 

Porém, a incidência das ICS-H é monitorada por sistemas de vigilância epidemiológica em 

diferentes áreas geográficas. Atualmente, realizam esta vigilância os sistemas americanos 

National Healthcare Safety Network (NHSN) e Surveillance and Control of Pathogens of 

Epidemiologic Importance (SCOPE), o europeu European Antimicrobial Resistance Surveillance 

System (EARSS) e o multinacional International Nosocomial Infection Control Consortium 

(INICC). Este último inclui países da América Latina (inclusive o Brasil), África, Ásia e Europa. 

Entre outras IRAS, estes sistemas vigiam as ICS-CVC que ocorrem em CTI (WISPLINGHOFF 

et al., 2004; DUDECK et al., 2011; EARSS, 2011, ROSENTHAL et al., 2011;). No Brasil, em 

2006, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária lançou a Rede Nacional de Monitoramento da 

Resistência Microbiana em Serviços de Saúde (RM/ANVISA), para notificação das ICS-CVC 

com comprovação microbiológica (ANVISA, 2009b). Em 2010, esta rede foi ampliada, com a 

criação do Sistema de Notificação das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (SNIRAS-

ANVISA) (ANVISA, 2011). No Estado de São Paulo, um Sistema de Vigilância das Infecções 

Hospitalares do Estado de São Paulo teve início em 2004 (ASSIS et al., 2010). Não há sistemas 

estruturados para a vigilância das ICS-C ou das ICS em pacientes com câncer. Os raros dados 

disponíveis são de projetos de pesquisa isolados (FRIEDMAN et al., 2002; ENDIMIANI et al., 

2003; WISPLINGHOFF et al., 2003; ANATOLIOTAKI et al., 2004; VELASCO et al., 2004; 

BIRIM et al., 2005; TETSCHE et al., 2008; SON et al., 2010; GHEBRE et al., 2011).  

Entre junho de 2006 e junho de 2008, 97 hospitais brasileiros notificaram 5.406 casos de 

ICS à Rede Nacional de Monitoramento da Resistência Microbiana em Serviços de Saúde 

(RM/ANVISA): 1.526 no Estado de São Paulo, 801 em Minas Gerais, 528 em Pernambuco, 492 



 
 

28 
 

no Rio de Janeiro, 396 no Ceará e 386 no Paraná (ANVISA, 2009b). Números ainda maiores 

foram reportados ao SNIRAS de janeiro a dezembro de 2010. Nesse período, 690 hospitais 

notificaram 18.370 episódios de ICSP: 10.889 (59%) em CTI para adultos; 1.525 (8%) em CTI 

pediátricos; 5.956 (32%) em CTI neonatais. A proporção global de ICSP com comprovação 

microbiológica foi de 43%. Esta frequência foi de 41%, 25% e 52% nos CTI para adultos, 

pediátricos e neonatais, respectivamente. A densidade de incidência de sepse clínica nos CTI 

para adultos foi de 4,8/1.000 cateter-dias e a de ICSP com confirmação laboratorial foi de 

3,3/1.000 cateter-dias (ANVISA, 2011). Não há dados disponíveis para o ano de 2009. Em 2010, 

foram notificados ao sistema de vigilância do Estado de São Paulo 13.686 casos de ICS oriundos 

de 706 hospitais. A incidência de ICS-CVC em CTI para adultos foi de 6,5/1.000 cateter-dias; 

houve um aumento significativo, quando esta incidência foi comparada aos valores observados 

desde 2004 nesse mesmo estado (ASSIS et al., 2010). Valores ainda maiores para a incidência de 

ICS foram encontrados durante a vigilância realizada no Hospital de Câncer I do Instituto 

Nacional de Câncer (HCI-INCA), Brasil, ao longo de 26 meses. Esta vigilância detectou uma 

densidade de incidência de ISC de 6,9/1.000 paciente-dias em indivíduos com neoplasia ou em 

situação pós-transplante de medula óssea (VELASCO et al., 2004). O relatório de 2011 do 

NHSN, com dados de 2.473 hospitais de 49 estados americanos, demonstrou que a incidência de 

ICS-CVC em pacientes admitidos em CTI clínicos foi de 1,8/1.000 cateter-dias, enquanto que 

nos CTI clínico-cirúrgicos a incidência foi de 1,4/1.000 cateter-dias. A incidência de ICS-CVC 

em pacientes admitidos em enfermarias clínicas, clinico-cirúrgicas, ginecológicas e 

especializadas em hematologia/oncologia foi de 1,1/1.000 cateter-dias, 0,9/1.000 cateter-dias, 

0,7/1.000 cateter-dias e 2,0/1.000 cateter-dias, respectivamente (DUDECK et al., 2011). Estas 

incidências são menores que as observadas no Brasil pelo SNIRAS-ANVISA, pelo Sistema de 

Vigilância do Estado de São Paulo e pela vigilância do HCI-INCA. O relatório Europeu 



 
 

29 
 

(EARSS, 2011), que incluiu 70.648 pacientes internados em 1007 CTI localizados em 846 

hospitais de 13 países, detectou 5.653 episódios de ICS. Aproximadamente, 4,7% dos indivíduos 

internados por mais de dois dias em CTI evoluíram com ICS: 41% dos casos foram de ICS-

CVC; 36% corresponderam a ICSS e 23% tiveram origem desconhecida. Os focos pulmonares 

associaram-se à maior parte das ICSS (46%), seguidos pelos gastrointestinais (22%), urinários 

(12%), cirúrgicos (4%) e focos na pele e nos tecidos moles (6%). A densidade média de 

incidência das ICS-CVC foi de 4,2/1.000 cateter-dias, valor maior do que a observada nos CTI 

brasileiros pelo SNIRAS-ANVISA (ANVISA, 2011). Os dados publicados pelo INICC em 2012, 

englobando pacientes admitidos em 422 CTI de 36 países entre 2004 e 2009, detectaram uma 

incidência global de ICS-CVC igual a 6,8/1.000 cateter-dias. Quando estratificada por tipo de 

CTI, esta incidência foi maior nos CTI clínicos (14,7/1.000 cateter-dias) que nos clínico-

cirúrgicos (6,8/1.000 cateter-dias). Este valor é quatro vezes superior aos observados nos CTI 

americanos, europeus e brasileiros, no mesmo período (ROSENTHAL et al., 2011). Estes dados 

demonstram que as ICS-IRAS têm relevância mundial, e destacam as elevadas incidências nos 

países com recursos econômicos limitados. 

 

Perfil microbiológico das infecções de corrente sanguínea 

O perfil microbiológico das ICS é dinâmico, com variações temporais e geográficas. 

Também interferem neste perfil as características clínicas e epidemiológicas da população 

acometida, bem como o ambiente de aquisição e a origem topográfica da infecção. 

No Brasil, a maior parte (52%) dos microrganismos notificados à rede RM/ANVISA 

como agentes etiológicos das 5.406 ICSP ocorridas entre 2006 e 2008 em pacientes de CTI foi 
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de gram-positivos, seguidos de gram-negativos (44%) e fungos (4%). Os Staphylococcus 

coagulase-negativos (SCN) e os Staphylococcus aureus foram os microrganismos mais 

frequentemente isolados nestas infecções, sendo responsáveis por 29% e 18% das mesmas, 

respectivamente. Nas regiões sul e centro-oeste, os SCN contribuíram com uma maior proporção 

das notificações, representando 40% dos microrganismos detectados na primeira destas regiões, 

e 44% na última (ANVISA, 2009b). Ainda de acordo com este sistema de vigilância, entre as 

bactérias gram-negativas identificadas nas ICS, a maior parte foi de Klebsiella pneumoniae 

(13%), seguida de Pseudomonas aeruginosa (11%), Acinetobacter spp. (11%) e Enterobacter 

spp. (6%) (ANVISA, 2009b). Em 2010, entre os 13.686 episódios de ICS notificados no Estado 

de São Paulo, os agentes responsáveis por mais de 5% dos casos foram os SCN (30%), S. aureus 

(17%), Acinetobacter spp. (9%), K. pneumoniae (9%), Pseudomonas spp. (7%) e Candida spp. 

(6%) (ASSIS et al., 2010). De 2007 a 2010, o Brazilian SCOPE, um grupo de estudos do 

SCOPE no Brasil, realizou vigilância microbiológica para as ICS em 16 hospitais nacionais, com 

a inclusão de 2.563 episódios de infecção. Diferentemente dos demais sistemas de vigilância 

brasileiros, os gram-negativos foram responsáveis pela maior parte (58%) das ICS, seguidos dos 

gram-positivos (35%) e fungos (6%). Os agentes etiológicos mais frequentes destas infecções 

foram os S. aureus (14%), SCN (13%), Klebsiella spp. (12%) e Acinetobacter spp. (11%) 

(MARRA et al., 2011). 

O perfil microbiológico descrito para as ICS ocorridas em hospitais brasileiros é 

semelhante ao europeu e americano. Em 2009, o sistema EARSS demonstrou elevada frequência 

de detecção de gram-positivos nas ICS adquiridas nos CTI europeus. Entre os 4.315 agentes 

etiológicos isolados nestas infecções, aqueles com ocorrência superior a 5% foram os SCN 

(27%), Enterococcus spp. (12%), S. aureus (10%), P. aeruginosa (8%), Candida spp. (7,9%), 
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Escherichia coli (6,5%), Klebsiella spp. (6%) e Enterobacter spp. (5%) (EARSS, 2011). Dados 

do SCOPE coletados durante sete anos (1995-2002) em 49 hospitais americanos incluíram 

24.179 casos de ICS-IRAS detectados nesse período. Da mesma forma, os gram-positivos foram 

os agentes etiológicos mais detectados nestas infecções, seguidos dos gram-negativos e dos 

fungos. Estes agentes foram responsáveis por 65%, 25% e 9% dos episódios de ICS, 

respectivamente. Os microrganismos isolados com maior frequência foram os SCN (31%), S. 

aureus (20%), Enterococcus spp. (9%) e Candida spp. (9%). Nos pacientes internados em CTI, 

as infecções tinham maior probabilidade de serem causadas por SCN, Pseudomonas spp., 

Enterobacter spp., Serratia spp. e Acinetobacter spp., ao passo que as Candida spp., 

Enterococcus spp., e Streptococcus viridans foram mais comuns nas ICS ocorridas em 

indivíduos neutropênicos (WISPLINGHOFF et al., 2004). Estes achados indicam que, afora 

pequenas variações locais, os agentes etiológicos mais comuns das ICS-IRAS em todo o mundo 

são as bactérias gram-positivas, com destaque para os SCN. 

Alguns dados sugerem uma mudança temporal no perfil microbiológico das ICS, com um 

aumento na ocorrência das infecções causadas por fungos e gram-negativos em diferentes 

regiões geográficas. Na Europa (EARSS), as Candida spp. ocupavam o sétimo lugar (6,3%) 

lugar entre os agentes etiológicos das ICS ocorrendo em CTI até 2009, ano em que passaram a 

ser o quinto microrganismo mais comum nestas infecções (EARSS, 2010; EARSS, 2011). Da 

mesma forma, o sistema SCOPE detectou aumento significativo na proporção de Candida spp. 

nas ICS (8% em 1995 vs. 12% em 2002) detectadas em hospitais americanos. Este aumento na 

proporção de Candida spp. deveu-se principalmente a C. albicans e a C. parapsilosis 

(WISPLINGHOFF et al., 2004). Semelhantemente, a rede RM/ANVISA demonstrou que a 

frequência de notificação de Candida spp. no Brasil aumentou de 2% no segundo semestre de 
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2006 para 4% no primeiro semestre de 2008, enquanto a ocorrência dos outros microrganismos 

permaneceu constante durante o mesmo período (ANVISA, 2009a). Entre 2006 e 2008, as 

Candida spp. foram o oitavo agente mais comum nas ICS no Brasil, com 46% das amostras 

classificada como C. albicans (ANVISA, 2009b). Um estudo realizado de 1991 a 2008 em um 

hospital geral da Espanha, com a inclusão de 1.129 casos de ICS-CVC, detectou um aumento 

significativo da proporção de gram-negativos entre os agentes destas infecções nos últimos dois 

anos de vigilância (5% vs. 40%). Neste estudo, ter sido submetido a um transplante de órgãos 

sólidos foi um importante fator de risco para a infecção por estes agentes (MARCOS et al., 

2011). 

O perfil microbiológico das infecções é influenciado pelo ambiente de aquisição das 

mesmas. Tradicionalmente, este aspecto era estudado pela classificação das infecções em 

comunitárias e hospitalares, conforme o local de sua aquisição (GARNER et al., 1988). Contudo, 

uma terceira categoria, a IRAS, foi proposta em 2002 para classificar as ICS relacionadas à 

assistência à saúde (FRIEDMAN et al., 2002; SIEGMAN-IGRA, 2002). Desde então, diversos 

estudos têm investigado se as diferentes categorias de ICS, a saber, as ICS-C, ICS-H e as ICS-

IRAS, estariam ou não associadas a um perfil microbiológico distinto. Um estudo realizado em 

um hospital universitário brasileiro de fevereiro de 2001 a abril 2002 detectou 150 episódios de 

ICS-H. Nestes, os gram-positivos foram os agentes mais frequentes, correspondendo a 66% dos 

episódios. Os S. aureus e SCN foram os gram-positivos mais frequentes, respondendo por 49% e 

43% das amostras, respectivamente. Não houve, porém, comparação das ICS-H com as ICS de 

outras categorias (RIBAS et al., 2007). Já em um estudo realizado de 2001 a 2002 em três 

hospitais americanos da Carolina do Norte, incluindo 446 episódios de ICS, não se observaram 

diferenças na frequência dos gram-positivos entre as três categorias de infecção. Contudo, as 
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bactérias gram-negativas, especificamente a E. coli, foram mais frequentes nas ICS-C que nas 

ICS-H e ICS-IRAS (26% vs. 10% vs. 8%; p<0,001) (MCDONALD et al., 2005). Em um estudo 

posterior, feito de 2002 a 2003 em 59 hospitais de diferentes estados americanos, foram 

avaliadas 6.697 ICS: 38% (2.524) comunitárias, 55% (3.705) relacionadas à assistência à saúde e 

7% (468) hospitalares. Neste estudo, as bactérias gram-positivas foram, ao contrário, mais 

frequentes entre as ICS-IRAS, em comparação com as ICS-C (49% vs. 44%; p = 0,006). 

Especificamente, o S. aureus foi mais prevalente nas ICS-H e nas ICS-IRAS que nas ICS-C 

(30% vs. 26% vs. 18%; p<0,001). Já os microrganismos gram-negativos foram mais frequentes 

nas ICS-C que nas ICS-H (48% vs. 38%; p = 0,001). A E. coli ocorreu mais frequentemente nas 

ICS-C e nas ICS-IRAS, em comparação com as ICS-H (25% vs. 19% vs. 6%; p<0,001). 

As funguemias foram mais prevalentes entre as ICS-H que nas ICS-IRAS e nas ICS-C 

(6% vs. 2% vs. 2%, p<0,001) (SHORR et al., 2006). Outro estudo, realizado em sete hospitais 

americanos em 2006, incluindo 1.143 episódios de ICS, demonstrou que o S. aureus, P. 

aeruginosa, K. pneumoniae e Enterococcus spp. foram agentes mais isolados nas ICS-IRAS que 

nas ICS-C (36% vs. 29%, p = 0,033; 9% vs. 2%, p<0,001; 8% vs. 4%, p = 0,023; 8% vs. 4%, 

p = 0,023; respectivamente). Por outro lado, a E. coli e o Streptococcus pneumoniae foram mais 

prevalentes nas ICS-C que nas ICS-IRAS (32% vs. 23%, p = 0,001 e 15% vs.7%, p<0,001, 

respectivamente) (KOLLEF et al., 2011). Resultados semelhantes aos descritos anteriormente 

foram encontrados em um estudo realizado em um hospital coreano de 2006 a 2007, incluindo 

1.144 episódios de ICS. Neste estudo, os gram-positivos foram mais frequentes nas ICS-H, em 

comparação com as ICS-CA e as ICS-IRAS (48% vs. 34% vs. 28%; p<0,001). O S. aureus foi 

mais prevalente entre as ICS-H e as ICS-IRAS que nas ICS-C (15% vs. 14% vs. 7%; p<0,005). 

Os gram-negativos foram mais frequentes nas ICS-C e nas ICS-IRAS que nas ICS-H (70% vs. 
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65% vs. 49%; p<0,001). Especificamente, a E. coli teve uma prevalência significativamente 

maior entre as ICS-C e as ICS-IRAS, em comparação com as ICS-H (47% vs. 27% vs. 15%; 

p<0,001). Já as funguemias foram mais prevalentes entre as ICS-H que entre as ICS-C e as ICS-

IRAS (2% vs.0,5% vs. 0%) (SON et al., 2010). Estes achados demonstram que o perfil 

microbiológico das ICS varia conforme o ambiente de aquisição, com o predomínio dos gram-

positivos e fungos nas ICS-IRAS e ICS-H e dos gram-negativos nas ICS-C. 

Quanto à origem topográfica das ICS, observou-se, em um estudo realizado em hospital 

universitário brasileiro com a inclusão de 150 episódios de ICS-H, que houve maior ocorrência 

de gram-positivos (67%) nas ICSP e gram-negativos (65%) nas ICSS. Entre as ICSP, os agentes 

etiológicos mais frequentes foram SCN. Ao contrário, nas ICSS o agente mais frequente foi E. 

coli (RIBAS et al., 2007). Um estudo conduzido em um CTI clinico e cirúrgico durante dois 

anos demonstrou, do mesmo modo, que os SCN (47%) e os Enterococcus spp. (21%) foram os 

agentes mais comuns entre os 38 episódios de ICSP detectados (WARREN et al., 2001). 

O perfil microbiológico também varia entre diferentes unidades intra-hospitalares. Dados 

colhidos durante sete anos pelo sistema de vigilância SCOPE demonstraram esta diferença. 

Neste estudo, enquanto os SCN, Enterobacter, Serratia, A. baumannii, e Candida spp. foram 

prevalentes nas ICS ocorridas em pacientes internados em CTI, os S. aureus, Klebsiella spp. e E. 

coli predominaram nas ICS detectadas nas enfermarias (WISPLINGHOFF et al., 2004). Um 

estudo que incluiu 521 episódios de ICS em CTI e enfermarias clínicos e cirúrgicos também 

demonstrou diferenças no perfil microbiológico e na origem topográfica das ICS, conforme o 

setor de aquisição das mesmas. Neste estudo evidenciou-se o predomínio de ICSS a focos 

infecciosos extravasculares urinários (43%), seguidas de ICSP associadas ao uso de cateter 

intravascular (36%). Nestas infecções, os agentes etiológicos mais frequentes foram a E. coli e o 
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S. aureus, respectivamente. Contudo, no CTI, as ICSP foram mais frequentes e as ICSS 

associaram-se, em sua maioria (63%), a pneumonias. Nestas ultimas predominaram os gram-

negativos entéricos (ENDIMIANI et al., 2003). 

A maior parte dos estudos que descrevem o perfil microbiológico das ICS em indivíduos 

com câncer inclui pacientes com neoplasia hematológica e/ou tumores de órgãos sólidos pós-

quimioterapia, nos quais estas infecções ocorrem na vigência de neutropenia. São raros os 

estudos sobre ICS em pacientes com câncer sem neutropenia, como é o caso dos indivíduos com 

tumores ginecológicos não submetidos a quimioterapia (ANATOLIOTAKI et al., 2004). 

Entre 1995 e 2000, 157 episódios de ICS em pacientes com tumor de órgãos sólidos sem 

neutropenia foram avaliados em um centro médico oncológico universitário grego. Neste estudo, 

apenas 15% dos pacientes incluídos apresentavam câncer ginecológico. Os agentes mais 

frequentes nestas infecções foram os gram-negativos (51%), gram-positivos (44%) e fungos 

(3%) (ANATOLIOTAKI et al., 2004). Os microrganismos prevalentes foram E. coli (25%), 

SCN (15%), S. aureus (7%) e P. aeruginosa (7%). No Brasil, em um estudo realizado entre 2000 

e 2002 com a inclusão de 859 episódios de ICS ocorridas em 719 pacientes com câncer ou 

transplante de medula óssea, 1.039 microrganismos foram isolados, a maior parte dos quais 

(56%) foi de gram-negativos, seguidos de gram-positivos (32%) e fungos (10%). Os gram-

negativos mais frequentes foram E. coli (11%) e Acinetobacter spp. (10%); e os gram-positivos 

mais prevalentes foram os SCN (11%) e S. viridans (9%). As Candida spp. foram o fungo mais 

isolado, correspondendo a 8% dos microrganismos (VELASCO et al., 2004). Neste estudo, as 

frequências de ICS causadas por E. coli e Klebsiella spp. foram maiores nos pacientes com 

neoplasias hematológicas que nos pacientes com tumores de órgãos sólidos (14% vs. 9%; 

p<0,010 e 10% vs. 6%; p = 0,020; respectivamente). A presença de neutropenia influenciou 
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significativamente o perfil microbiológico destas infecções. A E. coli, Klebsiella spp. e P. 

aeruginosa foram mais prevalentes nas infecções ocorridas em pacientes neutropênicos, 

enquanto o Acinetobacter spp. e o Enterobacter spp. foram mais frequentes nas ICS de pacientes 

não neutropênicos. Interessantemente, este estudo também mostrou que a E. coli era mais 

frequente nas ICS de pacientes com cateter venoso central de longa permanência, ao passo que 

os Acinetobacter spp. prevaleceram entre aqueles com cateter venoso central de curta 

permanência (10% vs. 3%; p<,01 e 15% vs. 9%; p = 0,020; respectivamente). 

O projeto SCOPE avaliou 2.340 episódios de ICS-H ocorridos de 1995 a 2001 em 

pacientes com neoplasia hematológica e tumores de órgãos sólidos em 49 hospitais americanos. 

Diferentemente dos achados brasileiros, a maior parte (60%) dentre os 2.711 agentes isolados 

destes episódios foi de gram-positivos, principalmente de SCN (30%). Além disso, detectou-se 

entre 1995 e 2000 um aumento na frequência das ICS por gram-positivos (62% vs. 76%; 

p<0,001). Neste mesmo período, houve redução de 22% para 14% na proporção de infecções por 

gram-negativos. O gram-negativo mais isolado nestas infecções foi a E. coli, responsável por 7% 

dos episódios. Esse estudo demonstrou algumas diferenças no perfil microbiológico das ICS 

entre pacientes neutropênicos e não neutropênicos. A frequência de Enterococcus spp., o terceiro 

agente mais prevalente nestas infecções, foi maior nas ICS ocorridas em pacientes não 

neutropênicos (14% vs. 6%; p<0,001). Contudo, a prevalência de Streptococcus spp., o quarto 

agente mais frequente nestas ICS, foi maior nas ICS detectadas em indivíduos neutropênicos 

(9% vs. 5%; p<0,001) (WISPLINGHOFF  et al., 2003). Achados similares foram descritos em 

um estudo multicêntrico que incluiu pacientes com neoplasia hematológica e neutropenia de 

cinco centros de tratamento para leucemia entre 1992 e 2001, avaliando 956 episódios de ICS. 

Nesse estudo, isolou-se na maior parte dos casos um microrganismo gram-positivo (71%), como 
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os SCN (31%), Streptococcus viridans (14%) e Enterococcus spp. (8%). Os gram-negativos 

foram detectados em 38% das ICS na seguinte frequência: E. coli (11%), Klebsiella spp. (13%), 

Enterobacter spp. (5%) e Pseudomonas aeruginosa (4%) (SYRJÄLÄ et al., 2010). Em 1.307 

ICS estudadas em enfermarias hematológicas e oncológicas de um hospital universitário de 

Taiwan entre 2002 e 2006, as bactérias gram-negativas predominaram (60%) nos pacientes 

neutropênicos, com destaque para a E. coli (12%), K. pneumoniae (10%), Acinetobacter 

complexo calcoaceticus-baumannii (6%) e Stenotrophomonas maltophilia (6%). Os SCN (19%) 

e S. aureus (4%) foram os gram-positivos mais comuns. Não houve diferença significativa na 

frequência dos agentes etiológicos quando o perfil microbiológico das ICS nos pacientes 

neutropênicos foi comparado ao dos não neutropênicos (CHEN et al., 2010). Estudos de revisão 

da literatura destacam também a importância de agentes etiológicos especificamente 

responsáveis por ICS na primeira semana de neutropenia em pacientes com neoplasias 

hematológicas e transplantes de medula óssea, como os S. aureus, os Streptococcus alfa-

hemolíticos e os gram-negativos como a E. coli e P. aeruginosa, bem como fungos como C. 

albicans, a principal causadora de funguemias nos pacientes com neutropenia prolongada 

(SAFDAR & ARMSTRONG, 2011). 

As infecções causadas por microrganismos multirresistentes aos antimicrobianos (MMR) 

são um problema mundial de saúde pública (BOUCHER et al., 2009). Dentre os agentes 

etiológicos das ICS, a multirresistência é mais frequentemente descrita em amostras de K. 

pneumoniae, Acinetobacter spp., P. aeruginosa, E. coli e S. aureus (VELASCO et al., 2004; 

WISPLINGHOFF et al., 2004; ANVISA, 2009b; ASSIS et al., 2010; EARSS, 2010; MARRA et 

al., 2011; ROSENTHAL et al., 2011). No Brasil, dentre os 5.406 episódios de ICSP notificados 

à RM/ANVISA, 61% das amostras de S. aureus testadas foram resistentes à oxacilina (MRSA). 
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Entre os agentes gram-negativos mais prevalentes nestas infecções, observou-se uma elevada 

frequência de resistência aos antimicrobianos considerados sentinelas por este sistema de 

vigilância. Entre as amostras testadas, foram resistentes às cefalosporinas de terceira geração e 

carbapenemas, respectivamente, 61% e 7% das K. pneumoniae; 47% e 42% das P. aeruginosa e 

85% e 58% dos A. baumannii (ANVISA, 2009b). Os dados sobre a distribuição temporal da 

frequência de susceptibilidade aos ATB entre as amostras bacterianas podem ser mais 

detalhadamente visualizadas no banco da RM/ANVISA (ANVISA, 2009b). 

Estes dados demonstram que as ICS por MMR no Brasil são motivo de preocupação. 

Chama a atenção o aumento, ao longo do tempo, da frequência de isolamento de MMR entre os 

microrganismos responsáveis pelas ICS notificadas entre 2006 e 2008, semelhantemente ao que 

é descrito em outros países. 

Quanto às funguemias, dos 47 hospitais brasileiros que forneceram informações à 

RM/ANVISA sobre o isolamento de Candida spp. em ICS, apenas dez realizam testes de 

sensibilidade ao fluconazol. Das onze C. albicans e onze Candida não-albicans testadas, duas de 

cada grupo apresentaram resistência a este antifúngico (ANVISA, 2009b). 

Os dados do sistema de vigilância de infecções hospitalares do Estado de São Paulo 

confirmaram esta tendência para o isolamento MMR entre os episódios de ICS ocorridos no 

Brasil. Entre os 13. 686 episódios notificados a este sistema, o MRSA foi responsável pela maior 

parte dos casos (11%), seguido dos Acinetobacter spp. resistentes aos carbapenemas (7%), e da 

K. pneumoniae resistente as cefalosporinas de terceira geração (6%) (ASSIS et al., 2010). Nos 

dados do Brazilian SCOPE sobre 2.563 episódios de ICS ocorridos 2007 e 2010, 48% das 

amostras de S. aureus, o agente mais comum nestas infecções, foram classificadas como MRSA; 
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55% das amostras de Klebsiella spp., o terceiro agente mais frequente nestas infecções, foram 

resistentes às cefalosporinas de terceira geração; e 56% Acinetobacter spp., o quarto agente mais 

comum destas ICS, foram resistentes aos carbapenemas. Este perfil de resistência aos 

carbapenemas foi também observado em 37% das amostras de P. aeruginosa (MARRA et al., 

2011). 

Em um estudo realizado no HCI-INCA, Rio de Janeiro, entre 2000 e 2002, incluindo 

1.039 microrganismos de 859 episódios de ICS em pacientes com câncer ou transplante de 

medula, também foram detectados agentes multirresistentes. Neste estudo, 38% das K. 

pneumoniae e 10% das E. coli foram produtoras de ESBL e, deste modo, resistentes às 

cefalosporinas de terceira geração. Proporções mais elevadas de resistência a estes 

antimicrobianos foram encontradas entre Acinetobacter spp. (40%) e Enterobacter spp. (51%) 

(VELASCO et al., 2004). O relatório EARSS referente aos anos de 2009 e 2010 também 

demonstrou um aumento preocupante na ocorrência de MMR nos hospitais europeus, em 

comparação com os anos anteriores. Esta vigilância detectou que a E. coli, o agente mais comum 

das ICS adquiridas em CTI, apresentou aumento da resistência a todos os antimicrobianos 

vigiados por este sistema, como fluoroquinolonas, cefalosporinas de terceira geração e 

aminoglicosídeos. Este aumento de resistência foi alarmante, principalmente em relação às 

fluoroquinolonas e cefalosporinas de terceira geração, atingindo até 45% e 19 % entre as 

amostras de E. coli, respectivamente (EARSS, 2010; EARSS, 2011). A mesma tendência foi 

observada para a K. pneumoniae, o segundo agente mais comum das ICS nestes CTI. P. 

aeruginosa resistentes às carbapenemas foram detectadas principalmente em ICS ocorridas no 

sudoeste europeu. Dentre os S. aureus isolados nas ICS, 47% foram classificados como MRSA 

(EARSS, 2010; EARSS, 2011). No INICC, entre 5.498 episódios de ICS-CVC confirmados 
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laboratorialmente em diversas regiões geográficas, 84% das amostras de S. aureus testadas 

foram classificadas como MRSA; 76% das K. pneumoniae apresentaram resistência às 

cefalosporinas de terceira geração; 67% e 4% das E. coli eram resistentes às cefalosporinas de 

terceira geração e carbapenemas, respectivamente; e 47% das amostras de P. aeruginosa tinham 

resistência às carbapenemas (ROSENTHAL et al., 2011). Os dados do SCOPE obtidos de 

24.179 casos de ICS-H ocorridos durante sete anos (1995-2002), em 49 hospitais americanos, 

demonstram que a frequência de infecções por MRSA aumentou de 22% em 1995 para 57% em 

2001 (p = 0,001). Neste estudo, a proporção de ICS causadas por MRSA é significativamente 

maior entre os pacientes internados em CTI, em comparação com os pacientes admitidos em 

enfermarias (44% vs. 40%; p = 0,004). Além disto, houve tendência para uma maior proporção 

de infecções por MRSA entre os pacientes sem neutropenia do que entre os pacientes com 

neutropenia (42% vs. 32%; p = 0,054) (WISPLINGHOFF et al., 2004). A ocorrência de MRSA 

nas ICS é maior nas IRAS, em comparação com as infecções comunitárias (SHORR et al., 2006; 

SON et al., 2010; KOLLEF et al., 2011). Entretanto, o isolamento deste agente nestas últimas é 

cada vez mais preocupante (SHORR et al., 2006; SON et al., 2010). 

 

Prognóstico das infecções de corrente sanguínea 

As ICS associam-se a letalidade e mortalidade elevadas, bem como ao aumento do tempo 

de internação e dos custos relacionados à assistência (PITTET et al., 1997; TUMBARELLO et 

al., 2010; KRAKER et al., 2011). Diversos estudos demonstram o impacto social e econômico 

das ICS em pacientes com e sem doença neoplásica. Uma mortalidade bruta de 40% foi descrita 

em pacientes com ICS e diversas co-morbidades, oriundos de 16 hospitais brasileiros (Projeto 
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Brazilian SCOPE) (MARRA et al., 2011). Em 521 episódios de ICS, ocorridos em enfermarias 

clínicas, cirúrgicas e no CTI de um hospital universitário italiano, demonstrou-se uma 

mortalidade global de 17%, sendo de 11% os óbitos atribuídos às ICS. Nesse estudo, o tempo 

médio de internação de pacientes com ICS foi significativamente maior, quando comparado ao 

dos pacientes sem este agravo (43 dias vs. 9 dias, respectivamente) (ENDIMIANI et al., 2003). 

Um estudo brasileiro, realizado no HCI-INCA, no Rio de Janeiro, com a inclusão de 859 

episódios de ICS em pacientes com neoplasia ou transplante de medula óssea, detectou uma 

mortalidade global de 25% (VELASCO et al., 2004). Os resultados do projeto SCOPE, incluindo 

apenas pacientes com neoplasia hematológica e de órgãos sólidos, mostraram que a mortalidade 

entre os pacientes neutropênicos foi 5% maior que a dos não neutropênicos (36% vs. 31%; 

p = 0,050) (WISPLINGHOFF et al., 2003). Contudo, um estudo que incluiu 137 pacientes 

acometidos apenas de tumores de órgãos sólidos e ICS, a maior parte deles sem neutropenia, 

demonstrou menor mortalidade (20%). Nesse estudo, as variáveis associadas ao óbito foram a 

terapia antimicrobiana inicial inadequada e a presença de choque (ANATOLIOTAKI et al., 

2004). Percentuais mais elevados de mortalidade (53%) foram descritos em um estudo de coorte 

prospectivo incluindo pacientes com ICSP admitidos em um CTI para pacientes clínicos e 

cirúrgicos. Indivíduos com ICS apresentaram tempo de internação mais prolongado, quando 

comparados aos pacientes sem este tipo de infecção. Contudo, as ICS não foram um fator 

independentemente associado ao óbito (WARREN et al., 2001). 

Além do status imunológico e da abordagem terapêutica, o ambiente de aquisição das 

ICS também parece influenciar no desfecho. Um estudo observacional prospectivo realizado em 

três centros médicos (504 pacientes com ICS) demonstrou que a mortalidade entre os acometidos 

de ICS-C é significativamente menor (16%) que a dos indivíduos com ICS-IRAS (29%) ou com 
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ICS-H (37%) (FRIEDMAN et al., 2002). Do mesmo modo, um estudo multicêntrico, realizado 

em sete hospitais americanos (1.143 pacientes com ICS) com o objetivo de melhor caracterizar 

os desfechos associados às ICS, demonstrou que a chance de óbito é três vezes maior e que o 

tempo de internação é mais prolongado (8 dias vs. 7 dias; p = 0,030) entre os pacientes com ICS-

IRAS, quando comparados aos pacientes com ICS-C (KOLLEF et al., 2011). O maior estudo 

multicêntrico já realizado para a avaliação das ICS-H incluiu 24.179 episódios de ICS-H em 49 

hospitais americanos. Neste estudo, a mortalidade encontrada foi de 27% (WISPLINGHOFF et 

al., 2004). Outras variáveis, relacionadas ao hospedeiro e ao agente etiológico, já foram 

associadas ao óbito em pacientes com ICS, tais como internação em CTI, idade mais avançada, 

presença de doença subjacente, uso prévio de antibióticos e ICS causada por MMR, como 

enterobactérias produtoras de ESBL e MRSA (ENDIMIANI et al., 2003; SHORR et al., 2006). 

Em pacientes com neutropenia febril e ICS sem comprovação microbiológica, a admissão em 

CTI e as ICS por SCN já foram descritos como fatores de risco para o óbito (HORASAN et al., 

2011). Em pacientes com câncer e ICS, a neutropenia persistente, a gravidade das doenças de 

base, as culturas quantitativas de sangue periférico com mais de 100 UFC/mL são outros fatores 

de risco para o óbito (RAAD et al., 2007). Já em pacientes com câncer e neutropenia, o choque 

no momento na ICS, as ICS secundárias à pneumonia e o câncer em progressão foram 

identificados como estando associados ao óbito (VISCOLI et al., 2002). Em indivíduos com 

neoplasia hematológica e ICS-CVC, a não remoção de cateter vascular para o tratamento da 

infecção associou-se a maior mortalidade atribuída à ICS (52% vs. 4%; p<0,050) (COYLE et al., 

2004). Na vigilância realizada pelo EORTC demonstrou-se uma mortalidade de 39% entre os 

pacientes com funguemia. Nesse estudo, observou-se maior risco de óbito nas funguemias por 

Candida glabrata. Outras variáveis independentemente associadas ao óbito foram a idade mais 

avançada e a gravidade da doença de base. Em pacientes com neoplasia hematológica, os fatores 
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de risco para o óbito foram os transplantes alogênicos de medula, o choque séptico e a ausência 

de profilaxia para as infecções fúngicas (VISCOLI et al., 1999). Um único estudo abordou a 

evolução clínica de pacientes com câncer ginecológico e ICS. Esse estudo, que incluiu somente 

indivíduos com neutropenia febril pós-quimioterapia, mostrou que as bacteremias estavam 

associadas a um aumento do tempo de internação (MCMEEKIN et al.,1996). 
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Prevenção das Infecções de Corrente Sanguínea 

Os estudos sobre a prevenção das ICS abordam predominantemente as ICS associadas ao 

uso de dispositivos invasivos intravasculares, provavelmente porque este tipo de ICS é o mais 

incidente. Os dados sugerem que a qualidade da assistência oferecida ao paciente com cateter 

vascular influencia diretamente o risco de aquisição de ICS associada a esses dispositivos, dentro 

e fora dos CTI (KALLEN et al., 2010). Para serem eficientes, as medidas empregadas para a 

prevenção destas infecções requerem o envolvimento de toda a equipe de assistência (LOBO et 

al., 2005; PITTET, 2005). As estratégias utilizadas para reduzir o risco de ICS são, em sua 

grande maioria, educativas e direcionadas aos profissionais de saúde. As intervenções propostas 

enfatizam os cuidados com a inserção e a manutenção do acesso vascular. Entre as 

recomendações estabelecidas, cinco medidas são consideradas essenciais: higiene das mãos, 

barreira estéril máxima durante a inserção do dispositivo; uso de clorexidina para o preparo da 

pele do paciente; preferência pelo acesso vascular por outro local que não a veia femoral; e a 

retirada precoce do dispositivo (PRONOVOST et al., 2006; O'GRADY et al., 2011). Os dados 

disponíveis sobre impacto das medidas de prevenção das ICS-CVC em países com recursos 

limitados sugerem, do mesmo modo, que os treinamentos em higienização das mãos e programas 

educacionais seriam úteis para reduzir a incidência destas infecções (ROSENTHAL, 2009). Um 

estudo realizado com pacientes neutropênicos com neoplasia hematológica e não hematológica 

demonstrou redução significativa na incidência de ICS-CVC após período de treinamento em 

manipulação de dispositivos vasculares (CHABERNY et al., 2009). Nestas populações, tem sido 

descrito como fonte de surtos de ICS o manuseio inadequado das seringas e de frascos de 

medicamentos intravenosos contendo múltiplas doses (ABE et al., 2007), bem como o uso de 

soluções contaminadas (WATSON et al., 2005). O treinamento para o manuseio e para o estoque 
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das soluções e medicamentos intravenosos é, por estas razões, uma medida essencial na 

prevenção das ICSP. 

Finalmente, as ICS são graves, têm patogenia complexa e seus aspectos clínicos, 

epidemiológicos e microbiológicos variam temporal e geograficamente. Estas características 

sofrem, além disto, influência direta de fatores como a população acometida e o ambiente em 

que as ICS ocorrem. Estudos que esclareçam estes aspectos são fundamentais para melhorara 

abordagem preventiva e terapêutica das ICS. 
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3 OBJETIVOS 

� Descrever as características clínicas e epidemiológicas das ICS-CM em pacientes 

com câncer ginecológico assistidas no HCII-INCA. 

� Descrever o perfil microbiológico das ICS-CM em pacientes com câncer 

ginecológico assistidas no HCII-INCA. 
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4 PACIENTES E MÉTODO 

Ambiente do estudo 

O Hospital de Câncer II, unidade hospitalar do INCA, é o hospital de referência para o 

diagnóstico e tratamento de pacientes com neoplasia ginecológica. Possui 83 leitos distribuídos 

por três enfermarias (68 leitos), setor de emergência (6 leitos), um centro de tratamento intensivo 

(CTI; 6 leitos) e uma unidade de acompanhamento pós-operatório (3 leitos). O hospital dispõe 

também de um leito-dia (hospital-dia), para a realização de quimioterapia e atendimento 

ambulatorial. Atende a aproximadamente 500 pacientes matriculadas, sendo de 215 a mediana 

das internações mensais e de aproximadamente 101 o número de cirurgias ginecológicas 

realizadas a cada mês. 

Desenho e período de estudo 

Trata-se de uma série de casos de ICS-CM acometendo as pacientes com câncer 

ginecológico assistidas no HCII-INCA de janeiro de 2002 a dezembro de 2009. 

População envolvida 

Mulheres com idade superior a 18 anos, portadoras de câncer ginecológico e apresentando 

ICS-CM, assistidas no HCII-INCA no período do estudo. 

Detecção dos casos 

Os possíveis casos de ICS-CM foram detectados mediante a avaliação diária dos registros 

das culturas de sangue realizadas no Laboratório de Patologia Clínica do HCII-INCA, sucessiva 

e prospectivamente por consulta ao sistema de vigilância epidemiológica da CCIH-HCII. Estes 
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casos foram então confirmados através da avaliação clínica das pacientes, com visita à beira do 

leito e revisão dos prontuários pela equipe de infectologistas da CCIH-HCII e, posteriormente, 

registrados no banco de dados da CCIH-HCII. Identificada as ICS-CM no banco de dados inicial 

deu-se início a revisão de dados e coletas de informações adicionais, através da revisão de 

prontuários e pelo sistema eletrônico de informação do HCII. 

Critérios de inclusão 

 Foram incluídos todos os episódios de ICS-CM ocorridos em pacientes com neoplasia 

ginecológica detectados no período do estudo. Por esta razão, o presente estudo incluiu mais de 

um episódio de infecção por paciente. 

Critérios de exclusão 

Foram excluídos da análise estatística e microbiológica os episódios de ICS-CM que 

acometeram pacientes cujos prontuários não puderam ser encontrados pelo serviço de 

arquivologia do HCII. 

Coleta dos dados 

Para o desenvolvimento do presente estudo, as informações epidemiológicas, clínicas e 

microbiológicas sobre os episódios de ICS-CM e sobre as respectivas pacientes foram revistas e 

coletadas mediante a revisão dos prontuários físicos e eletrônicos disponíveis no HCII. Os 

seguintes dados foram registrados em ficha específica (Apêndice I): 
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Epidemiológicos: data de nascimento, local de residência, etnia, estado civil, profissão, 

escolaridade, agendamento da cirurgia (eletiva ou urgência/emergência), e data e serviço em que 

a paciente estava internada no momento do diagnóstico da ICS-CM. 

Clínicos sobre a neoplasia: data do diagnóstico do câncer, topografia do câncer (colo de 

útero, endométrio, ovário, vulva), tipo histológico da neoplasia (conforme o laudo 

histopatológico), estadiamento do câncer (conforme classificado pelo médico assistente), e o 

escore de morbidade de Charlson. 

Clínicos sobre a ICS-CM: data da ICS-CM, origem da ICS-CM (comunitária, hospitalar 

autóctone, relacionada à assistência à saúde, hospitalar importada), serviço no momento da 

aquisição dos casos autóctones (ambulatório, serviço de emergência, CTI, enfermarias, hospital-

dia, "home-care"), presença de procedimentos ou dispositivos invasivos nas 72 horas prévias à 

ocorrência da ICS-CM (cateteres vasculares, dispositivos urinários, assistência ventilatória, 

cirurgias e hemodiálise), origem topográfica da ICS-CM (primária ou secundária a uma infecção 

extravascular), presença de neutropenia no momento da ICS-CM, número de microrganismos 

isolados no episódio, escore de Pitt de gravidade, necessidade de internação em decorrência da 

ICS-CM, evolução clínica da paciente (alta ou óbito) e a data da saída para as pacientes 

internadas. 

Microbiológicos: microrganismo(s) detectado(s) e sua susceptibilidade aos 

antimicrobianos. 
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Definições 

Infecção de corrente sanguínea com comprovação microbiológica (ICS-CM): é a ICS 

comprovada pelo crescimento de um microrganismo em amostra de sangue e pela presença de 

um dos critérios a seguir (HORAN et al., 2008): 

Critério 1 - Microrganismo patogênico isolado a partir de uma ou mais culturas de sangue. 

Critério 2 – Microrganismo participante da microbiota habitual da pele como difteróides 

(p. ex., Corynebacterium spp.), Bacillus spp. (com a exceção do B. anthracis), 

Propionibacterium spp., Staphylococcus coagulase-negativos, Streptococcus do grupo viridans, 

Aerococcus spp. e Micrococcus spp., isolado em, pelo menos, duas culturas de sangue coletadas 

de topografias distintas na mesma ocasião, e associado à uma das situações a seguir: 

2.a - Presença de, pelo menos, um dos seguintes sintomas: febre (≥38°C), calafrios, ou 

hipotensão; 

2.b - Presença de dispositivo ou procedimento intravascular; 

2.c - Instituição de terapia antimicrobiana pelo médico assistente. 

Contaminação de amostra de sangue: definido como o crescimento em uma única amostra de 

sangue de um microrganismo que faça parte da microbiota habitual da pele, em indivíduo sem 

sinais clínicos sugestivos de ICS. 

Infecção de corrente sanguínea primária (ICSP): ICS não derivada de infecção extravascular 

identificada como origem para invasão vascular (ANVISA, 2009a).  

Infecção de corrente sanguínea relacionada/associada ao cateter vascular  
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ICS em que a hemocultura apresentou crescimento de microrganismos viável 

sem outra origem topográfica suspeita, além do acesso vascular profundo (ANVISA, 2009a). 

ICS associada ao cateter vascular periférico: ICS associada à presença de sinais de infecção 

(secreção purulenta ou celulite) em local de inserção de cateter vascular periférico, com ou sem a 

presença de cordão inflamatório (ANVISA, 2009a). 

Além das características acima descritas, para serem definidas como relacionadas ou 

associadas ao uso dos cateteres vasculares, as ICS deveriam ser diagnosticadas em presença de 

um destes dispositivos ou em até 72 após sua retirada. Não houve período mínimo de 

permanência para que os referidos cateteres vasculares fossem considerados como origem da 

ICS. Por conta disso, as ICS puderam ser consideradas como associada/relacionada a estes 

dispositivos já no primeiro dia (D0) de internação, deste que relacionado a este procedimento 

invasivo. Esta definição pode ser consultada no endereço 

(http://www.cdc.gov/nhsn/PDFs/pscManual/16PSCkeyterms_current.pdf; CDC, 2011b; HORAN 

et al., 2008; ANVISA, 2010). 

Infecção da corrente sanguínea secundária: ICS oriunda de infecção extravascular como 

infecção urinária, pneumonia, infecção de sítio cirúrgico, osteomielite, peritonite, infecção de 

partes moles e meningite (ANVISA, 2009a). Foi definido que o tempo transcorrido entre o 

isolamento do microrganismo no sangue e no espécime clínico obtido da topografia 

extravascular não deveria ser maior que sete dias. 

Episódios distintos de ICS causados por microrganismos de mesma espécie: ICS em que 

houve o isolamento de microrganismo de mesma espécie em amostras de sangue coletadas com 
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intervalo superior a sete dias. Constitui exceção a presença de situações clínicas predisponentes 

para ICS persistente como: ausência de tratamento especifico, endocardite infecciosa, 

tromboflebite séptica, funguemias, abscessos não drenados e persistência de dispositivos 

vasculares contaminados. Nestas situações, o isolamento de uma mesma espécie em amostras de 

sangue coletadas com intervalo maior que sete dias foi considerado episódio único de ICS. 

Episódio de ICS polimicrobiana: ICS em que houve o isolamento de microrganismos de 

espécies diferentes em amostras de sangue coletadas com intervalo máximo de 72 horas. O 

crescimento de dois agentes etiológicos diferentes em amostras de sangue coletadas com 

intervalo superior a 72 horas foi classificado como dois episódios distintos de ICS. 

Infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS): ICS adquirida em decorrência de 

procedimentos médicos e afins recebidos em outros hospitais, "home care", ambulatório, 

hospital-dia e clínicas de diálise (HORAN et al., 2008). 

Infecção hospitalar autóctone do HCII (IH): ICS adquirida durante a internação do paciente 

no HCII. As ICS ocorridas até 72 horas após alta do paciente do HCII e relacionadas a 

procedimentos invasivos realizados neste hospital também foram incluídas nesta definição. 

As ICS também foram classificadas quanto ao setor de aquisição (CTI, enfermaria, 

emergência). As ICS detectadas até 72 horas após a transferência do paciente entre os setores do 

HCII foram consideradas oriundas do setor de origem deste individuo. 

Infecção comunitária (IC): ICS diagnosticada no ato de admissão do paciente, desde que não 

relacionada à assistência em saúde ou internação anterior no HCII. Foram incluídas nesta 

definição as ICS decorrentes de complicação ou de extensão de uma infecção já presente na 
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admissão, a menos que houvesse substituição dos microrganismos com sinais ou sintomas 

fortemente sugestivos de aquisição de uma nova infecção (Portaria nº 2616/MS/GM; 

FRIEDMAN et al., 2002) 

Óbito relacionado à ICS: óbito ocorrido em até sete dias após a data do diagnóstico da 

infecção (data da coleta do sangue) e não atribuído a nenhuma outra causa. 

Neutropenia: contagem absoluta de neutrófilos menor que 500/mm3. 

Neutropenia febril: é a neutropenia em presença de febre (temperatura axilar superior a 

37,8ºC). A ICS-CM é considerada, nesta circunstância, como uma categoria especial de infecção, 

não sendo classificada quanto à origem topográfica (primária vs. secundária) nem quanto ao tipo 

de aquisição (IRAS, IH ou IC). (ROLSTON, 2004; HORAN et al., 2008). 

Microrganismo multirresistente: os microrganismos abaixo foram classificados como 

multirresistentes (MAGIORAKOS et al., 2012): 

Gram-positivos: Staphylococcus aureus resistente à oxacilina (MRSA); Enterococcus spp. 

resistentes à vancomicina (VRE), com a exceção de E. gallinarum, E. casseliflavus e E. 

flavescens, que possuem resistência natural à vancomicina; e Streptococcus spp. resistentes a 

penicilina. 

Gram-negativos entéricos: resistentes a, pelo menos, uma das drogas a seguir: cefalosporinas 

de terceira e quarta geração, aztreonam, ertapeném, imipeném ou meropeném. 

Gram-negativos não fermentadores: Acinetobacter spp. e Pseudomonas aeruginosa 

resistentes a, pelo menos, uma das drogas a seguir: ceftazidima, cefepima, imipeném ou 

meropeném. 
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Fungos: Candida spp. resistentes ao fluconazol, com a exceção de C. glabrata e C. krusei, 

pois estas são naturalmente resistentes ao fluconazol. 

Análise microbiológica 

As amostras de espécimes clínicos foram coletadas e encaminhadas ao Laboratório de 

Patologia Clínica do HCII-INCA conforme a rotina pré-estabelecida pela CCIH deste hospital. A 

identificação microbiológica foi realizada através dos sistemas api 20 E (detecção de 

enterobactérias), api Staph (detecção de Staphylococcus spp.) e rapid ID 32 Strep (bioMérieux® 

AS) (detecção de Streptococcus spp.), conforme recomendação do fabricante. Os 

microrganismos gram-negativos não fermentadores de glicose e os fungos foram encaminhados 

ao Laboratório de Microbiologia e Micologia de referência do INCA, onde sua identificação foi 

confirmada de acordo com testes fenotípicos tradicionais. Os testes de susceptibilidade aos 

antimicrobianos e a detecção de ESBL foram realizados pelo método de disco-difusão em ágar 

conforme a recomendação do Clinical and Laboratory Standards Institute vigente no período. 

Análise estatística 

A descrição das variáveis categóricas, contínuas de distribuição normal e contínuas de 

distribuição não-normal foi feita, respectivamente, pelo cálculo das frequências, das medianas e 

intervalos interquartis e das médias e desvios padrões. Para análise das variáveis categóricas 

foram utilizados o teste do qui-quadrado ou o teste exato de Fisher. Para as variáveis contínuas 

foram utilizados os testes t de Student, Mann-Whitney ou regressão linear com cálculo do 

coeficiente de correlação (R2). Os seguintes grupos foram comparados quanto às suas 

características epidemiológicas, clínicas e microbiológicas; (1) ICS-H vs. ICS-C; (2) ICSP vs. 

ICSS; (3) ICS adquirida no CTI vs. ICS adquirida na enfermaria. Foram considerados como 
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estatisticamente significativos os valores de p≤0,05. Este estudo é uma serie de casos e não teve 

o objetivo de analisar a incidência de ICS-CM entre as pacientes assistidas no HCII-INCA. No 

entanto, foi possível analisar a incidência de ICS-CM entre as pacientes internadas no HCII-

INCA, pois o número total de pacientes-dia internadas é um dado disponível no sistema 

eletrônico de informação e coletado sistematicamente pela CCIH do HCII-INCA. Desta forma, 

foi calculada a densidade de incidência (DI), ou seja, o número de casos de ICS-CM adquiridos 

durante internação no HCII-INCA dividido pelo somatório dos dias de internação das pacientes 

durante o período estudado (paciente-dias), conforme apresentado na fórmula a seguir. 

Densidade	de	incidência =
Nº	de	casos	de	ICS-CM	x	1000

paciente-dias
 

O resultado é expresso em episódios/1.000 paciente-dias, e interpretado como a ocorrência 

de um certo número de casos de ICS por paciente a cada mil dias de internação. Trata-se de uma 

medida da velocidade (ou da densidade) de aquisição de um determinado agravo. 

Os dados foram armazenados e analisados no programa STATA 11.0 (STATA Corp.College 

Station, Texas). 

  



 
 

56 
 

5 ASPECTOS ÉTICOS 

Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do INCA em 2010, 

sob nº 61, com isenção do termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice II). 
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6 RESULTADOS 

 

Descrição dos episódios de infecção de corrente sanguínea quanto à elegibilidade para 

inclusão no estudo 

No período de oito anos do estudo, 372 possíveis casos de ICS-CM foram detectados. 

Sessenta destes casos (16,1%) não foram elegíveis para o estudo, por serem classificados como 

contaminação de amostra de sangue (55; 92%) ou pertencerem a pacientes sem câncer 

ginecológico (5; 8%). Dos 312 (83,9%) episódios de ICS elegíveis para inclusão neste estudo, 1 

caso foi excluído das análises estatísticas e da descrição do perfil microbiológico, devido 

impossibilidade de acesso ao prontuário digital e impresso, conforme apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1. Episódios de infecção de corrente sanguínea avaliados quanto à elegibilidade e 
inclusão no estudo 
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Os 311 episódios de ICS incluídos no estudo ocorreram em 286 pacientes. Vinte quatro 

(8,4%) pacientes evoluíram com ICS de repetição, 15 (62,5%) dos quais ocorridos em uma 

mesma internação. Estes dados estão detalhados na Figura 2. 

 
Nota: * Um paciente apresentou 3 episódios de ICS. 

Figura 2. Descrição dos episódios de infecção de corrente sanguínea quanto à ocorrência entre 
as pacientes e as internações 
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Descrição das características epidemiológicas e clínicas das 286 pacientes incluídas no estudo 

O câncer de colo de útero foi a neoplasia ginecológica mais frequente (188; 65,73%) 

nesta população, seguida pelo câncer de ovário (47; 16,43%). Em mais da metade das pacientes 

(157; 54,90%), o estadiamento do câncer, segundo critérios FIGO, foi igual ou superior a III. A 

mediana da idade foi de 55 anos (sendo o intervalo interquartil [IIQ] 18-88 anos). A maior parte 

das pacientes apresentou escore de Charlson igual ou superior a 4 (178; 62,24%) e/ou escore de 

Pitt igual ou superior a 2 (224; 72%). Dentre as 286 pacientes incluídas no estudo, 277 (96,8%) 

estavam internadas no HCII na vigência do episódio de ICS detectado durante o presente estudo. 

Destas 277 pacientes, nove (3,2%) foram admitidas em duas ocasiões, totalizando 286 

internações. A mediana do tempo global de internação foi 24 dias (IIQ: 0-379 dias). Do total de 

286 pacientes com ICS, 114 (39,90%) evoluíram para o óbito. Sessenta e seis destes óbitos 

(57,89%) foram relacionados diretamente às ICS. As características clínicas e epidemiológicas 

adicionais destas pacientes estão descritas na Tabela 1. 

A maior parte (248; 86,71%) das 286 internações deu-se em regime de emergência ou 

urgência. Os três principais motivos para a admissão foram síndrome infecciosa (54; 18,88%), 

seguida da síndrome de insuficiência renal aguda (53; 18,53%) e síndrome gastrointestinal (33; 

11,54%), conforme detalhado na Tabela2. 
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Tabela 1. Características epidemiológicas e clínicas das 286 pacientes correspondentes aos 311 
episódios de infecção de corrente sanguínea incluídos no estudo

 

CARACTERÍSTICA Número Frequência (%)*
IDADE em anos, mediana (IIQ) 55 (18-88)
ESCORE DE CHARLSON, mediana (IIQ) 4 (2-16)

≥4 178 (62,24)
LOCAL DE RESIDÊNCIA

Rio de Janeiro 145 (51)
Duque de Caxias 20 (6,99)
São Gonçalo 16 (5,59)
Nova Iguaçu 13 (4,55)
Niterói 12 (4,2)
Outros 69 (24)
NI 11 (3,85)
ETNIA

Branca 140 (48,95)
Parda 74 (25,87)
Negra 37 (12,94)
NI 35 (12,24)
ESTADO CIVIL

Casada 97 (33,92)
Solteira 78 (27,27)
Viúva 65 (22,73)
Divorciada 22 (7,69)
União consensual 1 (0,35)
NI 23 (8,04)
PROFISSÃO

Do lar 209 (73,08)
Costureira 7 (2,45)
Professora 6 (2,1)
Aposentada 5 (1,75)
Cabelereira 3 (1,05)
Doméstica 3 (1,05)
Outros 17 (6)
NI 36 (12,59)

Nota. *Excento quando indicado de forma diferente ao lado da respectiva variável. NI: não informado.  IIQ: intervalo 
interquartil.
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Tabela 1. (Continuação). Características epidemiológicas e clínicas das 286 pacientes 
correspondentes aos 311 episódios de infecção de corrente sanguínea incluídos no estudo

CARACTERÍSTICA Número Frequência (%)*
ESCOLARIDADE

1º incompleto 92 (32,17)
1º completo 84 (29,37)
2º completo 43 (15,03)
Analfabeto 19 (6,64)
Alfabetizada 16 (5,59)
2º incompleto 11 (3,85)
Superior completo 5 (1,75)
NI 16 (5,59)
TOPOGRAFIA DO CÂNCER

Colo de útero 188 (65,73)
Ovário 47 (16,43)
Endométrio 42 (14,69)
Vulva 8 (2,8)
Vagina 1 (0,35)
TIPO HISTOLOGICO DO CÂNCER

Carcinoma 158 (55,24)
Adenocarcinoma 94 (32,87)
Cistadenocarcinoma 11 (3,85)
Carcinosarcoma 3 (1,05)
Sarcoma 3 (1,05)
Coriocarcinoma 2 (0,7)
Leiomiosarcoma 1 (0,35)
Melanoma 1 (0,35)
Neoplasia mesenquimal de células fusiformes 1 (0,35)
Rabdomiosarcoma 1 (0,35)
NI 11 (3,85)
ESTADIAMENTO DO CÂNCER

III 130 (45,45)
II 48 (16,78)
IV 27 (9,44)
I 23 (8,04)
NI 58 (20,28)
ESCORE DE PITT, mediana (IIQ)** 2 (0-12)

≥2 224 (72)
TEMPO GLOBAL DE INTERNAÇÃO em dias***, mediana  (IIQ) 24 (0-379)
DESFECHO

Óbito 114 (39,86)
Óbito relacionado à ICS 66 (57,89)

Nota. *Excento quando indicado de forma diferente ao lado da respectiva variável. NI: não informado; IIQ: intervalo

interquartil; **Calculado para 311 episódios de infecção de corrente sanguínea; ***Calculado para 286 admissões de

277 pacientes que apresentaram internação relacionada ao episódio de infecção de corrente sanguínea. 
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Tabela 2. Indicações das 286 admissões de 277 pacientes internadas no Hospital do Câncer II 
feitas durante ou devidas a um episódio de infecção de corrente sanguínea

 

 

 

Descrição das características epidemiológicas e clínicas dos 311 episódios de ICS incluídos no 
estudo 

Os episódios de ICS (205; 65,92%) hospitalares autóctones (ICS-H) do HCII foram os mais 

prevalentes, seguidos dos casos comunitários (85; 27,33%) e relacionados à assistência à saúde 

(13; 4,18). Os oito casos restantes correspondem a episódios de ICS em pacientes neutropênicas, 

para os quais não é possível a classificação. 

MOTIVO Número Frequência (%)* Frequência (%)**

EMERGÊNCIA/URGÊNCIA 248 (86,71)
SÍNDROME INFECCIOSAS 54 (21,77) (18,88)

Investigação e tratamento de infecção à esclarecer 49 (19,76) (17,13)
Sepse 5 (2,02) (1,75)

SÍNDROME DA INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA 53 (21,37) (18,53)
SÍNDROME GASTROINTESTINAL 33 (13,31) (11,54)

Abdome agudo 15 (6,05) (5,24)
Obstrução intestinal 12 (4,84) (4,2)
Distúrbio gastrointestinal 6 (2,42) (2,1)

SÍNDROME HEMORRÁGICAS 20 (8,06) (6,99)
Hemorragia digestiva 8 (3,23) (2,8)
Metrorragia 8 (3,23) (2,8)
Hematúria 3 (1,21) (1,05)
Hemorragia subaracnóidea 1 (0,4) (0,35)

SÍNDROME CONSUMPTIVA 19 (7,66) (6,64)
SÍNDROME DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA 14 (5,65) (4,9)
SUPORTE TERAPÊUTICO 10 (4,03) (3,5)
OUTROS 27 (10,89) (9,44)
NI 18 (7,26)
ELETIVA 38 (13,29)

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 38 (100) (13,29)
TOTAL 286 100
Nota.*Calculado em relação ao total de cada estrato; **Calculado em relação ao total de motivos de intenação (n:286). NI: não 
informado.
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A maior parte (148; 48%) das ICS foi secundária e a apenas uma minoria (8; 2,57%) 

associou-se a neutropenia febril. O trato urinário foi a origem topográfica mais frequente para as 

ICSS (79; 53,38%). Dentre as ICSP, as associadas ao uso de cateter venoso central de curta 

permanência (53; 37,59%) e de cateter de hemodiálise (46; 32,62%) foram as mais frequentes. 

Estes dados estão detalhados na Tabela 3. 

Os 205 episódios de ICS hospitalares foram adquiridos durante 191 admissões de 186 

pacientes no HCII. A enfermaria do HCII foi o ambiente aonde estas infecções foram mais 

frequentemente adquiridas (166; 80,98%). O tempo mediano até a aquisição do primeiro 

episódio de ICS-H foi 14 dias (IIQ: 0-144 dias), conforme detalhado na Tabela 3. Na maior 

parte das 191 (125; 65,45%) admissões, o primeiro episódio de ICS ocorreu nas três primeiras 

semanas de internação, como visto na Tabela 4.  
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Tabela 3. Características epidemiológicas e clínicas dos 311 episódios de infecção de corrente de 
sanguínea

VARIÁVEL Número Frequência (%)* Frequência (%)**

ORIGEM DE AQUISIÇÃO●

HOSPITALAR AUTÓCTONE AO HOSPITAL DO CÂNCER II (HCII) 205 (65,92)
Enfermaria 166 (80,98) (53,38)
CTI 39 (19,02) (12,54)

COMUNITÁRIA 85 (27,33)
RELACIONADA À ASSISTÊNCIA EM SAÚDE 13 (4,18)

Ambulatório HCII 4 (30,77) (1,29)
Importado de outro hospital 9 (69,23) (2,89)

TIPO DA INFECÇÃO
SECUNDÁRIA 148 (47,59)
Topografia de origem

Urinário 79 (53,38) (25,4)
Intestinal 31 (20,95) (9,97)
Pulmonar 18 (12,16) (5,79)
Cirúrgico 8 (5,41) (2,57)
Partes moles 8 (5,41) (2,57)
Ginecológico 4 (2,7) (1,29)

PRIMÁRIA 141 (45,34)
Associada/ relacionada à cateter vascular 114 (80,85) (36,66)

Caterter venosos central de curta permanencia 53 (37,59) (17,04)
Caterter de hemodiálise 46 (32,62) (14,79)
Cateter venoso periférico 12 (8,51) (3,86)
Cateter de longa permanência 3 (2,13) (0,96)

Não associada a cateter vascular ou endocardite infecciosa 17 (12,06) (5,47)
Associada a Infusão de solução 9 (6,38) (2,89)
Endocardite infecciosa 1 (0,71) (0,32)

INDETERMINADA 14 (4,5)
NEUTROPENIA FEBRIL 8 (2,57)

TEMPO em dias, mediana (IIQ)

 DE INTERNAÇÃO ATÉ A AQUISIÇÃO DA ICS●● 14 191 (0-144)

Nota. *Calculado em relação ao total de cada estrato;**Calculado em relação ao total de episódios (n:311); ●Os casos de infecção em pacientes com neutropenia 
febril (n:8) foram excluídos da extratificação quanto a origem de aquisição; HCII: Hospital de Câncer II; CTI: centro de terapia intensiva; IIQ: intervalo interquatil; 
ICS: infecção de corrente sanguínea;●●Calculado até o 1º episódio de cada internação (n:191).
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Tabela 4. Descrição do tempo decorrido desde a internação até a infecção de corrente sanguínea, 
nas 191 admissões de 186 pacientes

 

 

Perfil microbiológico dos 311 episódios de infecção de corrente sanguínea  

Das 311 ICS, 299 (96,14%) foram provocadas por bactérias e apenas 12 (3,86%) por fungos. 

Vinte e cinco (8,03%) infecções foram polimicrobianas, causadas por dois agentes, totalizando 

336 microrganismos isolados. Dentre estes, 96,43% (324) foram bactérias com predomínio (181; 

53,87%) das BGN. Os cinco agentes mais frequentemente isolados foram Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase-negativos, Klebsiella pneumoniae e 

Pseudomonas aeruginosa. Quanto às funguemias, a Candida albicans foi a responsável pela 

metade (6; 50%) das infecções. Estes dados são apresentados na Tabela 5. Nas 25 ICS 

polimicrobianas, foram isolados 50 microrganismos (2 microrganismos por episódio). Dentre 

estes, os mais frequentemente detectados foram E. coli (9; 18%), K. pneumoniae (7; 14%) e S. 

aureus (6; 12%). Os microrganismos isolados concomitantemente em maior frequência foram os 

gram-negativos entéricos (GNE; 9; 36%). A associação mais frequente foi a de E. coli com a K. 

TEMPO ∆T (semanas) Nº admissões Frequência (%) FA (%)

1ª 44 (23,04)
2ª 54 (28,27) (51,31)
3ª 27 (14,14) (65,45)
4ª 21 (10,99) (76,44)
5ª 14 (7,33) (83,77)
6ª 9 (4,71) (88,48)
7ª 8 (4,19) (92,67)
8ª 4 (2,09) (94,76)

>9ª 10 (5,24) (100)
Total 191
Nota. ICS: infecção de corrente sanguínea; ∆T: intervalo de tempo até a ICS; Nº: número; FA: frequência acumulada.

GLOBAL DE INTERNAÇÃO ATÉ A ICS
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pneumoniae (3; 12%), conforme visto na Tabela 6. Não se observou infecção polimicrobiana 

decorrente da associação entre bactérias e fungos. 

Tabela 5. Frequência dos 336 microrganismos isolados nas 311 infecções de corrente 
sanguínea

 

MICRORGANISMO Número Frequência (%)* Frequência (%)**

BACTÉRIA 324 (96,43)
GRAM-NEGATIVO 181 (55,86) (53,87)

GRAM-NEGATIVO ENTÉRICO 138 (76,24) (41,07)
Encherichia coli 70 (38,67) (20,83)
Klebsiella pneumoniae 33 (18,23) (9,82)
Serratia marcencens 8 (4,42) (2,38)
Proteus mirabilis 7 (3,87) (2,08)
Enterobacter cloacae 5 (2,76) (1,49)
Morganella morganii 5 (2,76) (1,49)
Klebsiella oxytoca 4 (2,21) (1,19)
Salmonella sp 2 (1,1) (0,6)
Enterobacter sp 1 (0,55) (0,3)
Enterobacter sakasakii 1 (0,55) (0,3)
Pantoea agglomerans 1 (0,55) (0,3)
Providencia sp 1 (0,55) (0,3)

GRAM-NEGATIVO NÃO FERMENTADOR 43 (23,76) (12,8)
Pseudomonas aeruginosa 26 (14,36) (7,74)
Acinetobacter baumannii 9 (4,97) (2,68)
Stenotrophomonas maltophilia 4 (2,21) (1,19)
Burkholderia cepacea 2 (1,1) (0,6)
Pseudomonas flurescence 1 (0,55) (0,3)
Ralstonia pickettii 1 (0,55) (0,3)

GRAM-POSITIVO 143 (44,14) (42,56)
Staphylococcus aureus 66 (46,15) (19,64)
Staphylococcus coagulase negativo 37 (25,87) (11,01)
Enterococcus faecalis 11 (7,69) (3,27)
Streptococcus sp (beta-hemolítíco) 6 (4,2) (1,79)
Streptococcus agalactiae 5 (3,5) (1,49)
Streptococcus sp 3 (2,1) (0,89)
Bacillus sp 2 (1,4) (0,6)
Enterococcus faecium 2 (1,4) (0,6)
Streptococcus pyogene 2 (1,4) (0,6)
Streptococcus pneumoniae 2 (1,4) (0,6)
Streptococcus sp (alfa-hemolítico) 1 (0,7) (0,3)
Streptococcus sanguinis 1 (0,7) (0,3)
Actinomyces sp 1 (0,7) (0,3)
Enterococcus avium 1 (0,7) (0,3)
Gemella morbillorum 1 (0,7) (0,3)
Rothia dentocariosa 1 (0,7) (0,3)
Rhodococcus sp 1 (0,7) (0,3)

FUNGO 12 (3,57)
Candida albicans 6 (50) (1,79)
Candida glabrata 2 (16,67) (0,6)
Candida parapsilosis 2 (16,67) (0,6)
Candida tropicalis 1 (8,33) (0,3)
Pichia anomala 1 (8,33) (0,3)

Nota.*Calculado em relação ao total de cada estrato; **Calculado em relação ao total de microrganismos (n:336).
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Tabela 6. Frequência dos 50 microrganismos detectados nos 25 episódios de infecções de 
corrente sanguínea polimicrobianos 

 

MICRORGANISMO Número Frequência (%)*
Escherichia coli 9 (18)
Klebsiella pneumoniae 7 (14)
Staphylococcus aureus 6 (12)
Proteus mirabilis 4 (8)
Pseudomonas aeruginosa 4 (8)
Klebsiella oxytoca 3 (6)
Staphylococcus coagulase negativo 3 (6)
Acinetobacter baumannii 2 (4)
Stenotrophomonas maltophilia 2 (4)
Morganella morganii 2 (4)
Bacillus sp 1 (2)
Enterobacter cloacae 1 (2)
Enterococcus avium 1 (2)
Enterococcus faecalis 1 (2)
Ralstonia pickettii 1 (2)
Streptococcus agalactiae 1 (2)
Streptococcus sp 1 (2)
Streptococcus sp (beta-hemolitico) 1 (2)

ASSOCIAÇÃO DE MICRORGANISMO Frequência (%)**
GRAM-NEGATIVO ENTÉRICO 9 (36)
Escherichia coli + Klebsiella pneumoniae 3 (12)
Encherichia coli + Klebsiella oxytoca 2 (8)
Escherichia coli + Proteus mirabilis 1 (4)
Klebsiella pneumoniae + Enterobacter cloacae 1 (4)
Klebsiella pneumoniae + Morganella morganii 1 (4)
Klebsiella pneumoniae + Proteus mirabilis 1 (4)
GRAM-NEGATIVO ENTÉRICO E NÃO FERMENTADOR 5 (20)
Proteus mirabilis + Ralstonia pickettii 1 (4)
Proteus mirabilis + Stenotrophomonas matophilia 1 (4)
Pseudomonas aeruginosa + Encherichia coli 1 (4)
Pseudomonas aeruginosa + Klebsiella pneumoniae 1 (4)
Morganella morganii + Stenotrophomonas matophilia 1 (4)
GRAM-POSITIVO 5 (20)
Staphylococcus aureus + Streptococcus sp (beta-hemolítico) 1 (4)
Staphylococcus aureus +Streptococcus agalactiae 1 (4)
Staphylococcus aureus + Staphylococcus  coagulase negativo  1 (4)
Staphylococcus  coagulase negativo + Enterococcus avium 1 (4)
Enterococcus faecalis + Bacillus sp 1 (4)
 GRAM-POSITIVO E GRAM-NEGATIVO ENTÉRICO 3 (12)
Staphylococcus aureus + Escherichia coli 1 (4)
Staphylococcus aureus + Klebsiella oxytoca 1 (4)
Streptococcus sp + Encherichia coli 1 (4)
 GRAM-POSITIVO E GRAM-NEGATIVO NÃO FERMENTADOR 2 (8)
Staphylococcus aureus + Pseudomonas aeruginosa 1 (4)
Staphylococcus coagulase negativo + Acinetobacter baumannii 1 (4)
GRAM-NEGATIVO NÃO FERMENTADOR 1 (4)
Pseudomonas aeruginosa + Acinetobacter baumannii 1 (4)
Nota.*Calculado em relação ao total de microrganismos isolados (n:50);**Calculado em relação ao total de associações de 
microrganismos (n:25).
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Perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos dos 336 microrganismos isolados dos 311 

episódios de infecções de corrente sanguínea 

A prevalência global de MMR entre os 336 agentes isolados foi 17,56% (59): 11 amostras 

de S. aureus resistentes à oxacilina (MRSA; 3,27%), 14 (4,2%) amostras de GNE resistentes as 

cefalosporinas de terceira ou quarta geração, 29 (67,44%) amostras de GNNF resistentes às 

cefalosporinas de terceira ou quarta geração, 5 (1,5%) amostras resistentes às carbapenemas. Não 

foram detectadas amostras de GNE resistentes às carbapenemas. A produção de EBSL foi 

detectada em 10 (7,63%) das 131 amostras de GNE isolados dos episódios de ICS. Dentre 66 S. 

aureus isolados, 16,66% (11) foram resistentes a oxacilina. Detalhes adicionais quanto à 

frequência de resistência aos antimicrobianos marcadores de multirresistência e aos outros de 

importância na prática clínica estão detalhados na Tabela 7. Nesta tabela, estes dados são 

apresentados conforme a sua distribuição entre o total de microrganismos isolados (336) e o 

numero de episódios de ICS (311). 



 
 

69 
 

Tabela 7. Frequência de resistência aos antimicrobianos nos 336 microrganismos isolados nos 
311 episódios de infecção de corrente sanguínea 

 

 

Comparação das características epidemiológicas, clínicas e microbiológicas das infecções de 

corrente sanguínea quanto à origem primária ou secundária 

Dos 311 casos de ICS (336 microrganismos) detectados em 286 pacientes, puderam ser 

incluídos nesta análise apenas 289 (92,93%) casos, correspondendo a 313 microrganismos 

MICRORGANISMO Número Frequência (%)* Frequência (%)** Número Frequência (%)***

Gram-positivos 127 (37,80) 123 (39,55)
MRSA 11 (8,66) (3,27) 11 (3,54)

Penicilina● 0 (0) (0) (0) (0)

Vancomicina 0 (0) (0) (0) (0)
Gram-negativo entérico 131 (39) 122 (39,22)

Sulfametoxazol/trimetoprim 51 (38,93) (15,17) 47 (15,11)
     Fluoroquinolona 34 (25,95) (10,11) 32 (10,29)
     Cefalosporina 3ª/4ª  geração 14 (10,69) (4,2) 14 (4,5)
      Aminoglicosídeo 11 (8,4) (3,3) 11 (3,54)
     Carbapenema 0 (0) (0) (0) (0)
Gram-negativo não fermentador 43 (12,8) 42 (13,50)
     Cefalosporina 3º e/ou 4º geração 29 (67,44) (8,63) 28 (9)

Sulfametoxazol/trimetoprim 32 (74,41) (9,52) 31 (10)
      Aminoglicosídeo 16 (37,20) (4,76) 16 (5,14)
      Fluoroquinolona 13 (30,23) (3,87) 13 (4,18)

     Carbapenema●● 5 (11,63) (1,5) 5 (1,6)
Fungo 12 (3,57) 12 (3,85)

Fluconazol●●● 2 (16,67) (0,6) 2 (0,64)
Nota. *Calculado em relação ao total de cada estrato; **Calculado em relação ao total de microrganismos (n:336); 

***Calculado em relação aos 311 episódios. MRSA: Staphylococcus aureus  resistente à oxacilina; ●Dados 

referentes aos Streptococcus  spp; ●●As 5 amostras foram Burkholderia cepacia (n:2) , Acinetobacter 

baumannii  (n:1), Pseudomonas aeruginosa  (n:1) e Stenotrophomonas maltophilia (n:1);●●●As 2 amostras são 
Candida glabrata , naturalmente resistentes ao fluconazol.
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(93,15%), detectados em 265 (95,66%) pacientes e 265 internações. Vinte e dois episódios (23 

microrganismos) não passíveis de classificação quanto à origem topográfica da infecção foram 

excluídos: oito casos de neutropenia febril (8 microrganismos) e quatorze ICS com origem 

topográfica indeterminada (15 microrganismos). A maior parte dos episódios (148; 51,21%) foi 

classificada como ICSS. Dos 289 episódios de ICS elegíveis para esta análise, 201 (69,55%) 

foram hospitalares adquiridos no HCII. 

A comparação entre as características epidemiológicas e clínicas destas infecções 

demonstrou que a mediana da idade foi significativamente maior (59 anos vs. 53 anos; p<0,001) 

nas ICSS. Da mesma forma, a frequência de episódios com escore de Pitt ≥2 (79,05% vs. 

62,41%; p = 0,001) e também a mediana deste escore (3 vs. 2; p = 0,021) foram 

significativamente maiores nas ICSS. O tempo total de internação foi maior (31 dias vs. 20 dias; 

p = 0,004) entre as ICSP. Contudo, o tempo mediano de internação até a ocorrência das ICSP e 

ICSS (autóctones do HCII) foi semelhante. Não houve diferença significativa na proporção de 

óbitos entre estas duas categorias de ICS, conforme visto na Tabela 8. 

Quanto ao perfil microbiológico destas infecções, a frequência das BGN foi maior 

(75,68% vs. 33,33%; p<0,001) nas ICSS. Nestas, os GNE foram mais frequentes (64,19% vs. 

19,15%; p<0,001), em especial a E. coli (38,51%vs.7,80%; p<0,001) e a K. pneumoniae (15,54% 

vs. 6,38%; p = 0,013). A ocorrência de bactérias GNNF foi semelhante entre as ICSS e ICSP. 

Por outro lado, as BGP foram mais frequentes nas ICSP (61,49% vs. 22,7%; p<0,001), como, p. 

ex., S. aureus (37,59% vs. 4,43%; p<0,001) e SCN (18,44% vs. 3,38%; p<0,001). Não houve 

diferença na frequência de funguemias, no que se refere à origem topográfica da ICS. Estes 

dados estão apresentados na Tabela 9. 
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A ocorrência global de MMR foi semelhante nas duas categorias de ICS. Entretanto, o 

isolamento de MRSA foi mais frequente (7,09% vs. 0%; p < 0,001) nas ICSP. A ocorrência de 

GNE-MMR foi semelhante nestes dois tipos de ICS. Porém, dentre os GNE a resistência ao 

ciprofloxacino (16,89% vs. 5,67%; p = 0,003) e à amicacina (6,76% vs. 0,71%; p = 0,007) foi 

mais prevalente nas amostras bacterianas detectadas nas ICSS, conforme visto na Tabela 8. 

Tabela 8. Características epidemiológicas, clínicas e microbiológicas das infecções de corrente 
sanguínea conforme a origem primária ou secundária

 

ICS 
secundária                            

p

n (%) n (%) n (%)

IDADE* 56 (18-88) 53 (18-88) 59 (24-87) <0,001
ESCORE DE CHARLSON, mediana (IIQ)* 4 (2-16) 4 (2-16) 4 (2-13) 0,599

≥4 150 (51,90) 73 (51,77) 77 (52,03) 0,782
ESTADIAMENTO DO CÂNCER GINECOLÓGICO FIGO>2* 143 (49,48) 76 (53,90) 67 (45,27) 0,125
TEMPO EM DIAS, mediana (IIQ)**

Total de internação 26 (1-379) 31 (1-194) 20 (4-379) 0,004
De internação até  ICS *** 15 (0-144) 15 (0-119) 15 (4-144) 0,874
Entre a ICS e o desfecho (óbito/alta) 12 (0-375) 14 (0-132) 9 (0-375) 0,076
ESCORE DE PITT, mediana (IIQ) 2 (0-12) 2 (0-11) 3 (0-12) 0,021

≥2 205 (70,93) 88 (62,41) 117 (79,05) <0,001
CARACTERÍSTICA MICROBIOLÓGICA
ICS POLIMICROBIANA 24 (8,30) 11 (7,8) 13 (8,78) 0,762
GRAM-NEGATIVO ENTÉRICO RESISTENTE 

Ciprofloxacino 33 (11,42) 8 (5,67) 25 (16,89) 0,003
Cefalosporina 3ª/4ª geração 13 (4,50) 4 (2,84) 9 (6,08) 0,183
Amicacina 11 (3,81) 1 (0,71) 10 (6,76) 0,007
Carbapenema 0 0 0
Produtor de ESBL 11 (3,81) 3 (2,13) 8 (5,41) 0,145

GRAM-NEGATIVO NÃO FERMENTADOR RESISTENTE
Cefalosporina 3ª/4ª geração 20 (6,92) 7 (4,96) 13 (8,78) 0,201
Amicacina 16 (5,54) 8 (5,67) 8 (5,41) 0,921
Ciprofloxacino 11 (3,81) 5 (3,55) 6 (4,05) 0,822
Carbapenema 5 (1,73) 4 (2,84) 1 (0,68) 0,159

MICRORGANISMO MMR 58 (20,06) 33 (23,40) 25 (16,89) 0,144
MRSA 10 (3,46) 10 (7,09) 0 (0) <0,001
Gram-negativo entérico MMR 14 (4,84) 4 (2,84) 10 (6,75) 0,128
Gram-negativo não fermentador MMR 36 (12,45) 19 (13,47) 17 (11,48) 0,571

Óbito 104 (35,99) 50 (35,46) 54 (36,49) 0,630
Óbito relacionado 53 (18,34) 24 (17,02) 29 (19,59) 0,667

n: 141

Total  

n: 289   n: 148

CARACTERÍSTICA CLÍNICA

Nota. ICS: infecção de corrente sanguínea; IIQ: intervalo interquartil; FIGO: Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia; MMR: multirresistente; MRSA: 

Staphylococcus aureus resitente à oxacilina; ESBL: β-lactamase de espectro estendido; *Calculado por paciente (n:265); **Calculado por internação

(n:265);***Calculado por 201 episódios de ICS hospitalar autóctone do Hospital do Câncer II.

EVOLUÇÃO CLÍNICA*

VARIÁVEL
ICS primária                                     

VARIÁVEL
ICS primária                                     
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Tabela 9. Frequência dos 313 microrganismos isolados nas infecções de corrente sanguínea 
conforme a origem primária ou secundária 

 

n (%) n (%) n (%)
BACTÉRIA 278 (96,19) 134 (95,04) 144 (97,3) 0,315
GRAM-NEGATIVO* 159 (55,02) 47 (33,33) 112 (75,68) <0,001

GRAM-NEGATIVO ENTÉRICO** 122 (42,21) 27 (19,15) 95 (64,19) <0,001
Encherichia coli 68 (23,53) 11 (7,8) 57 (38,51) <0,001
Klebsiella pneumoniae 32 (11,07) 9 (6,38) 23 (15,54) 0,013
Serratia marcencens 8 (2,77) 3 (2,13) 5 (3,38) 0,517
Proteus mirabilis 6 (2,08) 2 (1,42) 4 (2,7) 0,444
Enterobacter cloacae 4 (1,38) 2 (1,42) 2 (1,35) 0,961
Morganella morganii 4 (1,38) 1 (0,71) 3 (2,03) 0,338
Klebsiella oxytoca 4 (1,38) 2 (1,42) 2 (1,35) 0,961
Salmonella spp 2 (0,69) 0 (0) 2 (1,35) 0,166
Enterobacter spp 1 (0,35) 0 (0) 1 (0,68) 0,328
Enterobacter sakasakii 1 (0,35) 0 (0) 1 (0,68) 0,328
Providencia spp 1 (0,35) 0 (0) 1 (0,68) 0,328

GRAM-NEGATIVO NÃO FERMENTADOR*** 42 (14,19) 21 (14,89) 21 (14,19) 0,819
Pseudomonas aeruginosa 26 (9) 10 (7,09) 16 (10,81) 0,269
Acinetobacter baumannii 9 (3,11) 7 (4,96) 2 (1,35) 0,077
Stenotrophomonas maltophilia 4 (1,38) 2 (1,42) 2 (1,35) 0,961
Burkholderia cepacea 2 (0,69) 2 (1,42) 0 (0) 0,146
Pseudomonas flurescence 1 (0,35) 1 (0,71) 0 (0) 0,305
Ralstonia pickettii 1 (0,35) 0 (0) 1 (0,68) 0,328

GRAM-POSITIVO**** 123 (42,91) 91 (61,49) 32 (22,7) <0,001
Staphylococcus aureus 62 (20,76) 53 (37,59) 9 (6,08) <0,001
Staphylococcus coagulase negativo 31 (10,73) 26 (18,44) 5 (3,38) <0,001
Enterococcus faecalis 11 (3,81) 5 (3,55) 6 (4,05) 0,822
Streptococcus spp (beta-hemolítico) 5 (1,73) 2 (1,42) 3 (2,03) 0,692
Streptococcus agalactiae 5 (1,73) 1 (0,71) 4 (2,7) 0,194
Bacillus spp 2 (0,69) 2 (1,42) 0 (0) 0,146
Enterococcus faecium 2 (0,69) 1 (0,71) 1 (0,68) 0,973
Streptococcus pneumoniae 1 (0,35) 0 (0) 1 (0,68) 0,328
Streptococcus pyogene 1 (0,35) 0 (0) 1 (0,68) 0,328
Streptococcus  spp (alfa-hemolítico) 1 (0,35) 1 (0,71) 0 (0) 0,305
Streptococcus  spp 3 (1,04) 1 (0,71) 2 (1,35) 0,590
Actinomyces spp 1 (0,35) 0 (0) 1 (0,68) 0,328
Gemella morbillorum 1 (0,35) 0 (0) 1 (0,68) 0,328
Rhodococcus spp 1 (0,35) 0 (0) 1 (0,68) 0,328
Rothia dentocariosa 1 (0,35) 1 (0,71) 0 (0) 0,305

FUNGO 11 (3,81) 7 (4,96) 4 (2,7) 0,315
Candida albicans 6 (2,08) 3 (2,13) 3 (2,03) 0,952
Candida glabrata 2 (0,69) 2 (1,42) 0 (0) 0,146
Candida parapsilosis 2 (0,69) 2 (1,42) 0 (0) 0,146
Candida tropicalis 1 (0,35) 0 (0) 1 (0,68) 0,328

n: 141 n: 148

ICS primária ICS secundária

Nota. ICS: infecção de corrente sanguínea; n: número; *20 episódios foram polimicrobianos envolvendo os Gram-negativos. **9 episódios entre os
Gram-negativos entéricos, 5 episódios entre Gram-negativos entéricos associado aos Gram-negativos não fermentadores, 3 episódios entre Gram-
negativos entéricos associado aos Gram-positivos. ***1 episódios entre Gram-negativos não fermentadores, 2 episódios entre Gram-negativos não
fermentadores em associação com Gram-positivos. ****9 episódios formam polimicrobianos envolvendo os Gram-positivos; 4 episódios entre os Gram-
positivos e 5 episódios entre Gram-positivos e outros microrganismos. Foram excluidos dessa análise os 8 episódios de neutropenia febril (8
microrganismos) e 14 com origem topográfica indeterminada (15 microrganismos). Foi excluido 1 episódio de ICS polimicrobiana entre Gram-positivos
por ser de caso de neutropenia febril. 

MICRORGANISMO
 Total

   p n: 289
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Comparação das características epidemiológicas, clínicas e microbiológicas das infecções de 

corrente sanguínea quanto à origem hospitalar ou comunitária  

Dos 311 casos de ICS (336 microrganismos) ocorridos em 286 pacientes, puderam ser 

incluídos nesta análise apenas 290 (93,24%), correspondendo a 313 microrganismos (93,15%) 

detectados em 262 pacientes e 276 internações. Vinte e um episódios (23 microrganismos) não 

passíveis de classificação quanto ao ambiente de aquisição foram excluídos: 13 episódios (15 

microrganismos) classificados como relacionados à assistência em saúde e 8 episódios de 

neutropenia febril (8 microrganismos). Dentre estes, 205 foram ICS-H (70,69%). 

A análise das características clínicas e epidemiológicas das ICS-H e ICS-C demonstrou 

que a proporção de indivíduos com o escore de Charlson ≥4 (54,63% vs. 38,82%; p = 0,013) e a 

mediana do tempo total de internação (30 dias vs. 13 dias; p<0,001) foram significantemente 

maiores nas ICS-H. Não houve diferença quanto ao desfecho clínico entre estes dois grupos. A 

ocorrência de ICSP não relacionadas a cateter vascular ou devidas a endocardite infecciosa 

(10,59% vs. 3,9%; p = 0,027) e de ICSS (76,47% vs. 37,07%; p<0,001) foi maior nas ICS-C. A 

análise detalhada das ICSS mostrou que as infecções urinárias (37,65% vs. 20,98%; p = 0,003), 

as infecções abdominais (23,53% vs. 4,39%; p<0,001) e as infecções de partes moles (5,88% vs. 

1,46%; p = 0,036) foram as origens topográficas mais prevalentes entre as ICS adquiridas na 

comunidade. As infecções não passíveis de classificação (indeterminadas) foram mais frequentes 

entre as ICS-C (9,41% vs. 1,95%; p = 0,004). Estes dados estão apresentados na Tabela 10. 

Quanto ao perfil microbiológico destas infecções, as funguemias foram mais frequentes 

(5,37% vs. 0%; p = 0,029) entre as ICS-H, ao passo que as bacteriemias foram mais comuns 

(94,63% vs. 100%; p = 0,029) nas ICS-C. A distribuição das BGN foi semelhante entre as ICS-H 

e ICS-C. Entretanto, os GNNF prevaleceram (17,07% vs. 3,53%; p = 0,002) nas ICS-H. Já os 
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GNE foram mais frequentes (35,61% vs. 57,65%; p<0,001) entre as ICS-C, com destaque para a 

E. coli (16,59% vs. 36,47%; p<0,001). As BGP apresentaram frequência semelhante nas duas 

categorias de ICS. Porém, observou-se uma maior ocorrência de S. aureus (25,37% vs. 11,76%; 

p = 0,008) e de SCN (14,158% vs. 5,88; p = 0,046) nas ICS-H, ao passo que o S. agalactiae foi 

mais detectado (0% vs. 5,88%; p<0,001) entre as ICS-C, conforme apresentado na Tabela 11. 

Quanto à resistência aos antimicrobianos, a ocorrência global de MMR (24,39% vs. 

7,06%; p < 0,001), em especial dos MRSA (4,88% vs. 0%; p = 0,034), foi maior nas ICS-H. 

Como demonstrado na Tabela 10, foram mais frequentes nas ICS-H os GNNF-MMR (14,63% 

vs. 3,53%; p = 0,005), principalmente os resistentes às cefalosporinas de terceira ou quarta 

geração (13,17% vs. 3,53%; p = 0,011), bem como os resistentes ao ciprofloxacino (4,39% vs. 

0%; p = 0,045). 



 
 

75 
 

Tabela 10. Características epidemiológicas, clínicas e microbiológicas das infecções de corrente 
sanguínea conforme a origem comunitária ou hospitalar autóctone do Hospital do Câncer II

 
 

n: 290 n: 205 n: 85

n (%) n (%) n (%)

IDADE* 56 (18-88) 55 (18-88) 56 (26-87) 0,357
ESCORE DE CHARLSON; mediana (IIQ)* 4 (2-16) 4 (2-16) 3 (2-10) 0,058

≥4 145 (50) 112 (54,63) 33 (38,82) 0,013
ESTADIAMENTO DO CÂNCER GINECOLÓGICO FIGO>2* 139 (47,93) 94 (45,85) 45 (52,94) 0,386

TEMPO EM DIAS; mediana (IIQ)**
Total de internação 26 (0-379) 30 (0-376) 13 (0-379) <0,001
Entre a ICS e o desfecho (óbito/alta) 12 (0-375) 12 (0-370) 11 (0-375) 0,495

ICS PRIMÁRIA
Não relacionada à cateter vascular ou devido à endocardite infecciosa† 17 (5,86) 8 (3,9) 9 (10,59) 0,027

ICS SECUNDÁRIA 141 (48,62) 76 (37,07) 65 (76,47) <0,001
Infecção urinária 75 (25,86) 43 (20,98) 32 (37,65) 0,003
Infecção abdominal 29 (10) 9 (4,39) 20 (23,53) <0,001
Pneumonia 18 (6,21) 15 (7,32) 3 (3,53) 0,223
Infecção de partes moles 8 (2,76) 3 (1,46) 5 (5,88) 0,036

INDETERMINADA 12 (4,14) 4 (1,95) 8 (9,41) 0,004
ESCORE DE PITT; mediana (IIQ) 2 (0-12) 2 (0-11) 2 (0-12) 0,884

≥2 209 (72,06) 142 (69,26) 67 (78,82) 0,099
CARACTERÍSTICA MICROBIOLÓGICA
ICS POLIMICROBIANA 23 (7,93) 17 (8,29) 6 (7,06) 0,723
GRAM-NEGATIVO ENTÉRICO RESISTENTE 

Ciprofloxacino 31 (10,69) 24 (11,70) 7 (8,24) 0,65
Cefalosporina 3ª/4ª geração 15 (5,17) 11 (5,37) 4 (4,47) 0,758
Amicacina 10 (4,14) 6 (2,93) 4 (4,70) 0,516
Carbapenema
Produtor de ESBL 10 (3,79) 8 (3,9) 2 (2,35) 0,474

GRAM-NEGATIVO NÃO FERMENTADOR RESISTENTE
Amicacina 14 (4,83) 13 (6,34) 1 (1,18) 0,054
Cefalosporina 3ª/4ª geração 30 (4,14) 27 (13,17) 3 (3,53) 0,011
Ciprofloxacino 9 (1,24) 9 (4,39) 0 (0) 0,045
Carbapenema 5 (1,72) 5 (2,44) 0 (0) 0,146

MICROGANISMO MMR 56 (19,31) 50 (24,39) 6 (7,06) <0,001
MRSA 10 (3,45) 10 (4,88) 0 (0) 0,034
Gram-negativo entérico MMR 15 (5,17) 11 (5,37) 4 (4,70) 0,758
Gram-negativo não fermentador MMR 33 (11,38) 30 (14,63) 3 (3,53) 0,005

Óbito 107 (36,9) 82 (40) 25 (29,41) 0,089
Óbito relacionado 57 (19,66) 43 (20,98) 14 (16,47) 0,126

Nota. ICS-H: infecção de corrente sanguínea hospitalar autóctone ao Hospital do Câncer II; IIQ: intervalo interquartil; ICS: infecção de corrente sanguínea; FIGO: 

Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia;MMR: multirresistente; MRSA: Staplhylococcus aureus resitente à oxacilina; ESBL: β-lactamase de espectro

estendido;*Calculado por paciente (n:262);**Calculado por internação (n:276); †ICS sem foco extravascular detectado.

EVOLUÇÃO CLÍNICA*

CARACTERÍSTICA CLÍNICA

   Total  ICS-H autóctone
  pVARIÁVEL

ICS  comunitária
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Tabela 11. Distribuição dos 313 microrganismos isolados nas infecções de corrente sanguínea 
conforme a origem comunitária ou hospitalar autóctone do Hospital do Câncer II

 

n (%) n (%) n (%)
BACTÉRIA 279 (96,21) 194 (94,63) 85 (100) 0,029
GRAM-NEGATIVO* 156 (53,79) 105 (51,22) 51 (60) 0,172

GRAM-NEGATIVO ENTÉRICO** 122 (42,07) 73 (35,61) 49 (57,65) 0,001
Encherichia coli 65 (22,41) 34 (16,59) 31 (36,47) <0,001
Klebsiella pneumoniae 32 (11,03) 21 (10,24) 11 (12,94) 0,505
Serratia marcencens 8 (2,76) 7 (3,41) 1 (1,18) 0,289
Proteus mirabilis 7 (2,41) 4 (1,95) 3 (3,53) 0,425
Morganella morganii 5 (1,72) 4 (1,95) 1 (1,18) 0,645
Enterobacter cloacae 4 (1,38) 3 (1,46) 1 (1,18) 0,849
Klebsiella oxytoca 4 (1,38) 2 (0,98) 2 (2,35) 0,360
Salmonella spp 2 (0,69) 0 (0) 2 (2,35) 0,028
Enterobacter spp 1 (0,34) 1 (0,49) 0 (0) 0,519
Enterobacter sakasakii 1 (0,34) 1 (0,49) 0 (0) 0,519
Providencia spp 1 (0,34) 1 (0,49) 0 (0) 0,519

GRAM-NEGATIVO NÃO FERMENTADOR*** 38 (13,1) 35 (17,07) 3 (3,53) 0,002
Pseudomonas aeruginosa 24 (8,28) 21 (10,24) 3 (3,53) 0,059
Acinetobacter baumannii 8 (2,76) 8 (3,9) 0 (0) 0,065
Stenotrophomonas maltophilia 4 (1,38) 4 (1,95) 0 (0) 0,195
Burkholderia cepacea 2 (0,69) 2 (0,98) 0 (0) 0,361
Pseudomonas flurescence 1 (0,34) 1 (0,49) 0 (0) 0,519
Ralstonia pickettii 1 (0,34) 1 (0,49) 0 (0) 0,519

GRAM-POSITIVO**** 127 (44,14) 93 (45,37) 34 (40) 0,402
Staphylococcus aureus 63 (21,03) 53 (25,85) 10 (11,76) 0,008
Staphylococcus coagulase negativo 34 (11,72) 29 (14,15) 5 (5,88) 0,046
Enterococcus faecalis 11 (3,79) 6 (2,93) 5 (5,88) 0,230
Streptococcus agalactiae 5 (1,72) 0 (0) 5 (5,88) <0,001
Streptococcus spp (beta-hemolítico) 4 (1,38) 2 (0,98) 2 (2,35) 0,360
Streptococcus spp 3 (1,03) 1 (0,49) 2 (2,35) 0,153
Streptococcus pyogene 2 (0,69) 1 (0,49) 1 (1,18) 0,519
Enterococcus faecium 2 (0,69) 2 (0,98) 0 (0) 0,361
Streptococcus pneumoniae 1 (0,34) 0 (0) 1 (1,18) 0,120
Streptococcus spp (alfa-hemolítico) 1 (0,34) 0 (0) 1 (1,18) 0,120
Actinomyces spp 1 (0,34) 0 (0) 1 (1,18) 0,120
Gemella morbillorum 1 (0,34) 0 (0) 1 (1,18) 0,120
Rhodococcus  spp 1 (0,34) 0 (0) 1 (1,18) 0,120
Rothia dentocariosa 1 (0,34) 0 (0) 1 (1,18) 0,120
Bacillus spp 1 (0,34) 1 (0,49) 0 (0) 0,519
Streptococcus sanguinis 1 (0,34) 1 (0,49) 0 (0) 0,519

FUNGO 11 (3,79) 11 (5,37) 0 (0) 0,029
Candida albicans 6 (2,07) 6 (2,93) 0 (0) 0,111
Candida glabrata 2 (0,69) 2 (0,98) 0 (0) 0,361
Candida parapsilosis 2 (0,69) 2 (0,98) 0 (0) 0,361
Candida tropicalis 1 (0,34) 1 (0,49) 0 (0) 0,519

n:85

Nota. ICS-H: infecção de corrente sanguínea hospitalar autóctone ao Hospital do Câncer II; ICS: infecção de corrente sanguínea;*19 episódios foram 
polimicrobianos envolvendo os Gram-negativos. **8 episódios entre  os Gram-negativos entéricos, 5 episódios entre Gram-negativos entéricos associado 
aos Gram-negativos não fermentadores, 3 episódios entre Gram-negativos entéricos associado aos Gram-positivos. ***1 episódios entre Gram-negativos 
não fermentadores, 2 episódios entre Gram-negativos não fermentadores em associação com Gram-positivos. ****9 episódios formam polimicrobianos 
envolvendo os Gram-positivos; 4 episódios entre os Gram-positivos e 5 episódios entre Gram-positivos e outros microrganismos. Foram excluidos dessa 
análise os 13 episódios (15 microrganismos) classificados como relacionados à assistência em saúde e 8 episódios de neutropenia febril (8 
microrganismos). Foram excluidos 2 episódios polimicrobianos entre Gram-positivos e outro entre Gram-negativos por serem de caso de neutropenia 
febril ou relacionada à assistência em saúde. 

MICRORGANISMO
Total  ICS-H autóctone ICS  comunitária

pn: 290 n:205
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Incidência e comparação das características clínicas e microbiológicas das infecções de 

corrente sanguíneas hospitalares adquiridas nas enfermarias e no centro de tratamento 

intensivo 

Entre 2002 e 2009, ocorreram 205 episódios de ICS-H em 15.937 paciente-dias 

(correspondendo a 191 internações de 186 pacientes) admitidas no HCII (densidade de 

incidência global [DI] = 1,29 casos/1000 paciente-dias). A curva de incidência anual destas 

infecções está apresentada na Figura 3, que demonstra um importante aumento (R2 = 0,640) das 

ICS-H a partir de 2003. 

Figura 3. Curva de incidência das infecções de corrente sanguíneas hospitalares autóctones do 
Hospital de Câncer II 
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Destes 205 casos de ICS-H, 166 ocorreram entre 146.828 paciente-dias assistidas nas 

enfermarias (DI = 1,3 casos/1.000 paciente-dias) e 39 incidiram entre 11.659 paciente-dias 

admitidas no CTI (DI = 3,35 casos/1.000 paciente-dias). A DI de ICS foi significativamente 

maior no CTI (p<0,001). Contudo, observou-se nas enfermarias um progressivo e relevante 

aumento (R2=0,640) desta incidência ao longo dos oito anos do estudo. A incidência anual das 

ICS no CTI e nas enfermarias está demonstrada na Figura 4. 

Figura 4. Curva de incidência das infecções de corrente sanguínea nas enfermarias e no centro de 
tratamento intensivo 
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As frequências das ICSP e ICSS foram semelhantes nos dois ambientes de estudo. 

Entretanto, a ocorrência de ICS secundária a pneumonia foi maior no CTI (23,08% vs. 3,61%; 

p<0,001), conforme apresentado na Tabela 12. 

Quanto às características microbiológicas, 213 agentes foram isolados dos 205 episódios 

de ICS-H (194 bacteriemias e 11 funguemias). A frequência de funguemia foi maior no CTI 

(20,51% vs. 1,81%; p<0,001). Estas funguemias foram causadas principalmente por C. albicans 

(12,82% vs. 0,6%; p<0,001) e C. tropicalis (2,56% vs. 0%; p = 0,039). Por outro lado, as 

bacteriemias foram mais frequentes na enfermaria (98,19 vs. 79,49; p< 0,001), em especial as 

causadas por BGP (49,4% vs. 28,21%; p = 0,017). Não houve diferença na prevalência de ICS 

por GNE nestes ambientes. Contudo, o E. cloacae (5,13% vs. 0,6%; p = 0,034), Enterobacter 

spp. (2,56% vs. 0%; p = 0,039) e E. sakasakii (2,56% vs. 0%; p = 0,039) foram mais frequentes 

no CTI, conforme mostra a Tabela 13. 

A distribuição global das ICS causadas por microrganismos MMR foi semelhante entre 

estes os dois setores. Contudo, as infecções devidas aos GNE-MMR produtores de ESBL foram 

mais frequentes (10,26% vs. 2,41%; p = 0,007) no CTI, conforme mostra a Tabela 12. 



 
 

80 
 

Tabela 12. Comparação das características clínicas e microbiológicas das infecções de corrente 
sanguínea hospitalares autóctones do Hospital do Câncer II conforme a aquisição em enfermarias 
e centro de tratamento intensivo

 

n: 205 n: 166 n: 39

n (%) n (%) n (%)

IDADE* 55 (18-88) 53 (18-88) 64 (18-84) 0,003
ESCORE DE CHARLSON, mediana (IIQ)* 4 (2-16) 4 (2-16) 4 (2-13) 0,408

≥4 112 (54,63) 90 (54,22) 22 (56,41) 0,804
ESTADIAMENTO DO CÂNCER GINECOLÓGICO FIGO>2* 94 (45,85) 80 (48,19) 14 (35,89) 0,176
TEMPO EM DIAS, mediana (IIQ)**
Total de internação 30 (0-376) 30 (1-107) 34 (4-165) 0,353
De internação até  ICS, 14 (0-144) 13 (0-144) 21 (1-107) 0,142
Entre a ICS e o desfecho (óbito/alta) 12 (0-370) 12 (0-370) 12 (0-131) 0,361

ICS PRIMÁRIA 125 (60,98) 106 (63,86) 19 (48,72) 0,081
Relacionada a cateter vascular 108 (52,68) 92 (55,42) 16 (41,03) 0,105
Caterter venosos central de curta permanencia 51 (24,88) 41 (24,7) 10 (25,64) 0,903
Caterter de hemodiálise 43 (20,98) 38 (22,89) 5 (12,82) 0,164
Cateter venoso periférico 12 (5,85) 12 (7,23) 0 (0) 0,084
Cateter de longa permanência 2 (0,98) 1 (0,6) 1 (2,56) 0,262
Infusão de solução 9 (4,39) 9 (5,42) 0 (0) 0,137
Não relacionada à cateter vascular ou endocardite infecciosa† 8 (3,9) 5 (3,01) 3 (7,69) 0,174

ICS SECUNDÁRIA 76 (37,07) 57 (34,34) 19 (48,72) 0,094
Infecção urinária 43 (20,98) 36 (21,69) 7 (17,95) 0,606
Pneumonia 15 (7,32) 6 (3,61) 9 (23,08) <0,001
Infecção abdominal 9 (4,39) 7 (4,22) 2 (5,13) 0,803
Infecção de ferida operatória 6 (2,93) 5 (3,01) 1 (2,56) 0,881
Infecção de partes moles 3 (1,46) 3 (1,81) 0 (0) 0,398

INDETERMINADA 4 (1,95) 3 (1,81) 1 (2,56) 0,758
ESCORE DE PITT; mediana (IIQ) 2 (0-11) 2 (0-11) 4 (0-10) 0,001
≥2 142 (69,26) 111 (66,86) 31 (79,48) 0,064

CARACTERÍSTICA MICROBIOLÓGICA
ICS POLIMICROBIANA 17 (8,29) 14 (8,43) 3 (7,69) 0,880
GRAM-NEGATIVO ENTÉRICO RESISTENTE 
Ciprofloxacino 24 (11,71) 19 (11,45) 5 (12,82) 0,810
Cefalosporina 3ª/4ª geração 11 (5,37) 7 (4,22) 4 (10,26) 0,132
Amicacina 6 (2,93) 4 (2,41) 2 (5,13) 0,365
Carbapenema 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Produtor de ESBL 8 (3,90) 4 (2,41) 4 (10,26) 0,007

GRAM-NEGATIVO NÃO FERMENTADOR RESISTENTE
Cefalosporina 3ª/4ª geração 27 (13,17) 24 (14,46) 3 (7,69) 0,261
Amicacina 13 (6,34) 11 (6,63) 2 (5,13) 0,730
Ciprofloxacino 9 (4,39) 8 (4,82) 1 (2,56) 0,536
Carbapenema 5 (2,44) 3 (1,81) 2 (5,13) 0,226

MICRORGANISMO MMR 50 (24,39) 40 (24,09) 10 (25,64) 0,368
MRSA 10 (4,88) 7 (4,22) 3 (7,69) 0,214
Gram-negativo entérico MMR 11 (5,37) 7 (4,22) 4 (10,26) 0,057
Gram-negativo não fermentador MMR 30 (14,63) 26 (15,66) 4 (10,25) 0,667
EVOLUÇÃO CLÍNICA*
Óbito 82 (40) 61 (36,75) 21 (53,85) 0,050
Óbito relacionado 43 (20,98) 32 (19,28) 11 (28,21) 0,218

Nota. ICS-H: infecção de corrente sanguínea hospitalar autóctone ao Hospital do Câncer II; CTI: centro de tratamento intensivo; IIQ: intervalo inter quartil; ICS: infecção de

corrente sanguínea; FIGO: Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia;MMR: multirresistente; MRSA: Staplhylococcus aureus resitente à oxacilina; ESBL: β -

lactamase de espectro estendido; *Calculado por paciente (n:186 );**Calculado por internação (n:191); †ICS sem foco extravascular detectado.

CARACTERÍSTICA CLÍNICA

VARIÁVEL

ICS-H adquirida no 
CTI                                         

ICS-H adquirida na 
enfermaria                                

p

      Total 
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Tabela 13. Frequência dos 213 microrganismos isolados nas infecções de corrente sanguíneas 
hospitalares autóctones do Hospital do câncer II conforme a aquisição em enfermarias ou centro 
de tratamento intensivo

 

n (%) n (%) n (%)
BACTÉRIA 194 (94,63) 163 (98,19) 31 (79,49) <0,001
GRAM-NEGATIVO* 105 (51,22) 85 (51,2) 20 (51,28) 0,993

GRAM-NEGATIVO ENTÉRICO** 73 (35,61) 60 (36,14) 13 (33,33) 0,741
Encherichia coli 34 (16,59) 30 (18,07) 4 (10,26) 0,238
Klebsiella pneumoniae 21 (10,24) 17 (10,24) 4 (10,26) 0,998
Serratia marcencens 7 (3,41) 6 (3,61) 1 (2,56) 0,745
Proteus mirabilis 4 (1,95) 4 (2,41) 0 (0) 0,328
Morganella morganii 4 (1,95) 3 (1,81) 1 (2,56) 0,758
Enterobacter cloacae 3 (1,46) 1 (0,6) 2 (5,13) 0,034
Klebsiella oxytoca 2 (0,98) 2 (1,2) 0 (0) 0,491
Enterobacter spp 1 (0,49) 0 (0) 1 (2,56) 0,039
Enterobacter sakasakii 1 (0,49) 0 (0) 1 (2,56) 0,039
Providencia spp 1 (0,49) 1 (0,6) 0 (0) 0,627

GRAM-NEGATIVO NÃO FERMENTADOR*** 35 (18) 27 (17) 8 (20,51) 0,590
Pseudomonas aeruginosa 21 (10,24) 17 (10,24) 4 (10,26) 0,998
Acinetobacter baumannii 8 (3,9) 7 (4,22) 1 (2,56) 0,631
Stenotrophomonas maltophilia 4 (1,95) 2 (1,2) 2 (5,13) 0,111
Burkholderia cepacea 2 (0,98) 1 (0,6) 1 (2,56) 0,262
Pseudomonas flurescence 1 (0,49) 1 (0,6) 0 (0) 0,627
Ralstonia pickettii 1 (0,49) 1 (0,6) 0 (0) 0,627

GRAM-POSITIVO**** 93 (45,37) 82 (49,4) 11 (28,21) 0,017
Staphylococcus aureus 53 (25,85) 47 (28,31) 6 (15,38) 0,097
Staphylococcus coagulase negativo 29 (14,15) 24 (14,46) 5 (12,82) 0,792
Enterococcus faecalis 6 (2,93) 6 (3,61) 0 (0) 0,228
Streptococcus spp (beta-hemolíticus) 2 (0,98) 2 (1,2) 0 (0) 0,491
Enterococcus faecium 2 (0,98) 1 (0,6) 1 (2,56) 0,262
Bacillus spp 1 (0,49) 1 (0,6) 0 (0) 0,627
Streptococcus pyogene 1 (0,49) 1 (0,6) 0 (0) 0,627
Streptococcus sanguinis 1 (0,49) 1 (0,6) 0 (0) 0,627
Streptococcus spp 1 (0,49) 1 (0,6) 0 (0) 0,627

FUNGO 11 (5,37) 3 (1,81) 8 (20,51) <0,001
Candida albicans 6 (2,93) 1 (0,6) 5 (12,82) <0,001
Candida glabrata 2 (0,98) 1 (0,6) 1 (2,56) 0,262
Candida parapsilosis 2 (0,98) 1 (0,6) 1 (2,56) 0,262
Candida tropicalis 1 (0,49) 0 (0) 1 (2,56) 0,039

 n:39

Nota. ICS: infecção de corrente sanguínea; CTI: Centro de tratamento intensivo; *14 episódios foram polimicrobianos envolvendo os 
Gram-negativos. **5 episódios entre  os Gram-negativos entéricos, 4 episódios entre Gram-negativos entéricos associado aos Gram-
negativos não fermentadores, 2 episódios entre Gram-negativos entéricos associado aos Gram-positivos. ***1 episódios entre Gram-
negativos não fermentadores, 2 episódios entre Gram-negativos não fermentadores em associação com Gram-positivos. ****7 
episódios formam polimicrobianos envolvendo os Gram-positivos; 3 episódios entre os Gram-positivos e 4 episódios entre Gram-
positivos e outros microrganismos. Foram excluídos 8 episódios polimicrobianos entre Gram-positivos, entre Gram-negativos e entre 
Gram-negativos com outros microrganismo por serem de caso de neutropenia febril, relacionada à assistência em saúde ou infecção 
comunitária.

MICRORGANISNO
Total                       

ICS adquirida em 
enfermaria     

ICS adquirida no 
CTI           

p
   n:205 n:166
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A densidade de incidência das bacteriemias (DI = 1,22 casos/1.000 paciente-dias; 194 

casos em 159.371 paciente-dias) foi maior que a das fungemias (DI = 0,07 casos/1.000 paciente-

dias; 11 casos em 159.371 paciente-dias). Além disso, houve aumento relevante na DI das 

bacteremias ao longo do tempo (R2 = 0,765) e diminuição na DI das funguemias (R2 = 0,055), 

como mostra a Figura 5. 

Figura 5. Curva de incidência das bacteriemias e funguemias hospitalares autóctones do Hospital 
de Câncer II 

 
 

Quanto às bacteriemias, a incidência de ICS causadas por microrganismos gram-

negativos (DI = 0,66 casos/1.000 paciente-dias; 105 casos em 159.371 paciente-dias) foi maior 

que a das causadas por gram-positivos (DI = 0,58 casos/1.000 paciente-dias; 93 casos em 

159.371 paciente-dias). Houve aumento relevante da incidência das duas categorias de 

bacteriemias ao longo do tempo. Contudo, nos últimos dois anos de estudo a incidência das ICS 
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causadas por BGN superou a das devidas às BGP. A curva de ocorrência destas infecções está 

apresentada na Figura 6. 

Figura 6. Curva de incidência das bacteriemias hospitalares autóctones do Hospital de Câncer II 
causada por microrganismo gram-negativos e gram-positivos 

 
 

Nas bacteriemias causadas por microrganismos gram-negativos, a incidência dos gram-

negativos entéricos (DI = 0,46/1.000 paciente-dias; 73 casos em 159.371 paciente-dias) foi maior 

que a dos microrganismos não fermentadores (DI = 0,23/1.000 paciente-dias; 36 casos em 

159.371 paciente-dias). Houve aumento relevante nas duas categorias de infecção ao longo do 

tempo, com manutenção de uma maior incidência de ICS causadas por GNE durante todo o 

estudo. Estes dados podem ser vistos na Figura 7. 
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Figura 7. Curva de incidência das bacteriemias hospitalares autóctones do Hospital de Câncer II 
causadas por microrganismos gram-negativos entéricos e gram-negativos não fermentadores 

 
 

A incidência das ICSP (DI = 0,78/1.000 paciente-dias; 125 casos em 159.371 paciente-dias) 

foi maior que as de ICSS (DI = 0,48/1.000 paciente-dias; 76 casos em 159.371 paciente-dias). 

Contudo, observou-se um aumento progressivo e significante das ICSS (R2 = 0,830). Nos anos 

de 2008 e 2009, a incidência destas duas categorias atingiu valores semelhantes, como se pode 

ver na Figura 8. 
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Figura 8.Curva de incidência das bacteriemias primárias e secundárias hospitalares autóctones do 
Hospital de Câncer II 

 

Na análise da ocorrência das infecções primárias e secundárias quanto ao ambiente de 

aquisição, observou-se que as incidências das ICSP (DI = 1,63 casos/1.000 paciente-dias; 19 

casos em 11.659 paciente-dias vs. DI = 0,72 casos/1.000 paciente-dias; 106 casos em 146.828 

paciente-dias) e ICSS (DI = 1,63casos/1.000 paciente-dias; 19 casos em 11.659 paciente-dias vs. 

DI = 0,39 casos/1.000 paciente-dias; 37 casos em 146.828 paciente-dias) foram 

significantemente maiores (p<0,001) no CTI que nas enfermarias. Contudo, ao longo do estudo, 

particularmente entre 2003 e 2009, observou-se uma queda progressiva (R2 = 0,083) na 

incidência das ICSP no CTI. Em 2009, a incidência de ICSP no CTI foi menor (DI = 0,74 

casos/1.000 paciente-dias; 1 caso em cada 1360 paciente-dias vs. DI = 0,89 casos/1.000 paciente-

dias; 14 casos em 15.789 paciente-dias; p = 0,856) que nas enfermarias (Figura 9A). Observou-

se uma grande variação na incidência das ICSS (IIQ = 0,00-3,14/1.000 paciente-dias) no CTI. 
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Entretanto, houve, ao longo dos anos, um progressivo e expressivo aumento (R2 = 0,878) destas 

ICS nas enfermarias (Figura 9B). 

A 
 

B 
Figura 9. Curva de incidência das bacteriemias primárias (A) e secundárias (B) hospitalares 
autóctones do Hospital do Câncer II no centro de tratamento intensivo e nas enfermarias 
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7 DISCUSSÃO 

No presente estudo, foram avaliadas as características clínicas, epidemiológicas e 

microbiológicas de 311 episódios de ICS ocorridos em 286 pacientes com câncer ginecológico. 

A maior parte dessas pacientes não apresentava neutropenia. Estas infecções raramente foram 

estudadas em pacientes com tumor de órgãos sólidos sem neutropenia. 

A mediana das idades das pacientes com neoplasia ginecologia foi de 55 anos e o câncer 

de colo de útero foi o mais frequente. Estes dados são semelhantes aos descritos previamente 

pelo sistema de vigilância da OMS e pelo MS do Brasil (INCA, 2011; JEMAL et al., 2011). 

Estas características sugerem que a amostra de indivíduos incluída neste estudo é representativa 

da população acometida por câncer ginecológico mundialmente. 

O escore de morbidade de Charlson categoriza os pacientes quanto à presença de doenças 

de base, enquanto o escore de Pitt avalia a gravidade da doença infecciosa, ambos utilizados 

frequentemente em estudos clínicos (KWON et al., 2007; CHARLSON et al., 1987; LESENS et 

al., 2003). No entanto, poucos estudos incluindo pacientes com ICS e câncer avaliaram pelo 

menos um destes escores (BIRIM et al., 2005; TETSCHE et al., 2008; SON et al., 2010; 

GHEBRE et al., 2011). Além disso, estes escores raramente foram avaliados em estudos 

envolvendo pacientes acometidas de câncer ginecológico (TETSCHE et al., 2008; GHEBRE et 

al., 2011). 

Em nossa população, a mediana do escore de Charlson foi quatro. A maior parte das 

pacientes (62%) tinha escores iguais ou acima deste valor. Estudos envolvendo pacientes com 

câncer ginecológico demonstram que os valores acima de dois para este escore em mulheres com 

doença da vulva (GHEBRE et al., 2011) e acima de três naquelas com comprometimento do 
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ovário (TETSCHE et al., 2008) associam-se a uma redução da sobrevida e a fases avançadas da 

neoplasia. A pontuação encontrada em nosso estudo foi mais elevada, o que pode ser justificado 

pelo fato de todos os indivíduos avaliados terem iniciado sua contagem já com um escore de 

Charlson mínimo de dois, dada a presença do câncer. Além disto, uma complicação comum do 

câncer ginecológico é a obstrução das vias urinárias, devida à invasão tumoral, e a consequente 

insuficiência renal. Esta foi uma das principais causas de internação nesta população e é critério 

que contribuiu para o aumento do escore de Charlson. No presente estudo, dentre as 228 

(79,72%) pacientes em que o estadiamento do câncer foi avaliado, 157(54,9%) apresentaram 

grau III e IV, o que sugere que a maior parte das pacientes estava em fase avançada da doença. 

Em comparação com os trabalhos que avaliaram o escore de Charlson em pacientes com ICS 

sem neoplasia (CHARLSON et al., 1987; LESENS et al., 2003; KWON et al., 2007).  

A mediana do escore de Pitt observada foi dois. Mais da metade (72%) das pacientes 

apresentou escore igual ou superior a este valor. Alguns estudos prévios avaliando as ICS por 

diferentes microrganismos estipularam como elevados ou associados à mortalidade os valores 

iguais ou superiores a quatro (DAIKOS et al., 2007; LEE et al., 2007b). Entretanto, em um 

estudo sobre a mortalidade de pacientes com ICS por Acinetobacter spp. resistentes ao 

imipenem, considerou-se como associado a infecções mais graves o valor igual ou superior a 

dois (KWON et al., 2007). Os dados do presente trabalho sugerem que a maior parte das ICS 

incluídas foi grave. Entretanto, não foi possível a comparação com outros estudos de pacientes 

com câncer ginecológico, dada a falta de informações na literatura. 

A maior parte (65,92%) das ICS incluídas no presente estudo foi de origem hospitalar 

autóctone. Este elevado número de casos de ICS-H foi semelhante ao encontrado em outros 

estudos envolvendo pacientes com ICS e tumores de órgãos sólidos (FRIEDMAN et al., 2002; 
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ENDIMIANI et al., 2003; SON et al., 2010). Este achado pode estar relacionado ao elevado 

número de admissões em situação de emergência/urgência e às morbidades presentes nestas 

pacientes. De fato, a frequência de pacientes com o escore de Charlson igual ou superior a quatro 

e a duração da internação foram maiores entre as pacientes acometidas de ICS-H do que nas 

acometidas de ICS-C. Estas internações mais longas podem implicar na maior necessidade de 

procedimentos diagnósticos ou terapêuticos invasivos, que predispõem à aquisição de ICS-H. 

Porém, e diferentemente de outros estudos (FRIEDMAN et al., 2002; SON et al., 2010), neste 

trabalho observou-se uma maior proporção de ICS-C, em relação às ICS-IRAS. Este achado 

pode estar relacionado à elevada frequência de ITU e de infecções intestinais comunitárias 

observadas nesta população. As pacientes com câncer ginecológico avançado são especialmente 

susceptíveis a estas infecções, em decorrência da invasão tumoral das vias urinárias e das 

metástases intra-abdominais. 

Neste estudo, 81% das ICS-H foram adquiridas durante a internação em uma das 

enfermarias. Outros estudos sobre ICS demonstram, diferentemente, que a maior parte destas 

infecções ocorre no CTI (ENDIMIANI et al., 2003; EARSS, 2010; DUDECK et al., 2011; 

EARSS, 2011). A presença de morbidade elevada, representada pelo escore de Charlson, foi 

semelhante entre as pacientes internadas nestes setores. Este achado sugere que estas pacientes 

apresentavam gravidade e necessitavam cuidados em saúde semelhantes, o que poderia justificar 

o elevado número de casos de ICS detectados nas enfermarias. 

Dados prévios sugerem que a maior parte das ICS-H e ICS-IRAS são primárias e 

associadas ao uso dos cateteres vasculares. Estes dispositivos já foram descritos como fatores de 

risco para ICS-H em diversos estudos (ENDIMIANI et al., 2003; MCDONALD et al., 2005; 

SON et al., 2010; EARSS, 2011; VALLÉS et al., 2011). No presente estudo, o principal 
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dispositivo intravascular associado às ICSP foi o cateter venoso central de curta permanência 

(37,59%), semelhantemente ao que foi descrito por Silver e colaboradores (1998) em pacientes 

com câncer ginecológico. O cateter de hemodiálise foi o segundo dispositivo vascular mais 

frequentemente associado às ICSP. Este cateter é usado com frequência por pacientes com 

insuficiência renal, condição comum na população estudada. Não houve diferença significativa 

na frequência das ICS relacionadas a cateteres vasculares entre as pacientes com infecção 

adquirida nas enfermarias ou no CTI. Entretanto, diferentemente, Endimiani e colaboradores 

(2003), descrevem, que dos 521 episódios de ICS, 48,25% dos casos ocorridos na enfermaria 

estavam relacionados ao cateter vascular enquanto que 94,6% dos casos ocorridos em CTI 

estavam relacionados a este dispositivo (p<0,001). Este achado poderia ser justificado pela 

semelhança na gravidade e pela e necessidade de manipulação dos acessos vasculares nas 

pacientes admitidas nestes setores. 

Quanto à origem topográfica, a frequência das ICSS foi discretamente maior que a das 

ICSP. Dentre as ICSS, as relacionadas às ITU foram as mais prevalentes. Um estudo brasileiro 

realizado em pacientes com diversos tipos de câncer revelou, diferentemente, que a infecção 

pulmonar é a origem topográfica mais frequente nas ICSS, independentemente do ambiente de 

internação (VELASCO et al., 2004). Mais uma vez, este achado pode estar associado à maior 

susceptibilidade das pacientes estudadas às ITU. 

As ICSS, particularmente as que se originaram em infecções urinárias, gastrointestinais 

ou de partes moles, foram as ICS-C mais frequentes, juntamente com as ICSP não relacionadas a 

cateter vascular ou a endocardite infecciosa. Estes dados são semelhantes aos de outros estudos 

que demonstram que a ITU (FRIEDMAN et al., 2002; MCDONALD et al., 2005; SON et al., 

2010; VALLÉS et al., 2011) e a infecção abdominal (FRIEDMAN et al., 2002) são importantes 
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focos nas ICSS comunitárias. Os pacientes oncológicos são constantemente submetidos a 

tratamento por braquiterapia e radioterapia, sendo comuns as lesões actínicas intestinais 

(FRIGATO & HOGA, 2003), que favorecem, a partir desta origem topográfica, a multiplicação e 

a invasão do leito vascular por patógenos oportunistas. Além disso, a própria extensão tumoral 

observada nos casos com estadiamento mais avançado pode contribuir para a ITU e para a 

infecção intra-abdominal. 

A DI global da ICS-H foi de 1,29/1.000 paciente-dias (variação: 0,6-1,75), observando-se 

um aumento ao longo dos oito anos do estudo. Cifras de incidência de ICS maiores que estas 

foram encontradas pela vigilância realizada durante 26 meses, entre os anos de 2000 e 2001, pelo 

Hospital de Câncer I do Instituto Nacional de Câncer do Brasil. Esta vigilância detectou uma 

incidência de ICS de 6,9/1.000 paciente-dias entre indivíduos com neoplasia hematológica em 

situação pós-transplante de medula óssea (VELASCO et al., 2004). A menor incidência da ICS 

encontrada em nosso estudo pode estar relacionada a diferenças clínicas entre pacientes com 

neoplasias de órgãos sólidos e hematológicas como, por exemplo, a maior ocorrência de 

neutropenia febril nestes últimos. 

A mediana do tempo decorrido até a aquisição do primeiro episódio de ICS-H foi de 14 dias 

e em mais da metade das pacientes a ICS-H ocorreu antes da segunda semana de internação. Este 

dado sugere que as pacientes com câncer ginecológico podem evoluir para ICS tão rápido quanto 

pacientes sem câncer (16 dias) (ENDIMIANI et al., 2003), o que pode ser explicado pelo uso 

intenso e precoce de dispositivos e procedimentos invasivos na abordagem diagnóstica e/ou 

terapêutica da doença oncológica. 
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A incidência anual de ICS foi maior no CTI que na enfermaria, semelhantemente ao que 

é descrito por Endimiani e colaboradores (2003). Contudo, houve, ao longo do tempo, um 

aumento expressivo desta incidência nas enfermarias. Este aumento pode refletir a elevação 

progressiva, ao longo do estudo, da gravidade das pacientes admitidas nas enfermarias. De fato, 

a frequência de pacientes com escore de Charlson elevado foi semelhante nestes dois setores. 

Além disso, fatores ambientais relacionados às medidas de prevenção das ICS poderiam 

justificar este aumento. Contudo, testar esta hipótese está além dos objetivos deste trabalho. 

Neste estudo, a ocorrência das ICSP e ICSS foi semelhante no CTI e nas enfermarias. Os 

episódios de ICSS foram mais graves. O tempo total de internação das pacientes com ICSS foi 

menor que o das pacientes com ICSP. Este achado pode ser atribuído a uma evolução mais 

rápida para o óbito ou para a alta das primeiras pacientes, uma vez que foi semelhante o tempo 

decorrido até a aquisição destas infecções durante a internação. Os episódios de pneumonia 

foram importantes focos nas ICSS de pacientes internadas no CTI. Estudos conduzidos por 

Endimiani et al, (2003) e por um sistema de vigilância Europeu (EARSS, 2011) demonstraram 

que a maior parte das ICSS se associa a pneumonias, que são um agravo associado às ICS nos 

CTI (WARREN et al., 2001). 

A maior parte das ICS foi causada por bactérias (e não por fungos), principalmente pelas 

gram-negativas, mais especificamente as GNE. Este resultado foi semelhante ao encontrado em 

estudos conduzidos em pacientes com tumores de órgãos sólidos sem neutropenia, incluindo o 

câncer ginecológico (ANATOLIOTAKI et al., 2004), e neoplasias hematológicas (VELASCO et 

al., 2004), bem como em pacientes com outras doenças de base e ICS (CHEN et al., 2010). A 

incidência global de ICS-H por BGN foi maior que a das ICS-H por BGP. Houve, porém, um 

importante aumento na incidência destes dois tipos de agentes ao longo do tempo. Além disso, 
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nos dois últimos anos do estudo, a incidência das BGN ultrapassou a das BGP. Wisplinghoff e 

colaboradores (2003) descreveram, diferentemente, que nos últimos anos houve aumento dos 

casos de ICS causadas por BGP, inclusive em pacientes com câncer hematológico e de órgãos 

sólidos. Os tratos urinário e intestinal são os reservatórios das BGN. Estas foram as origens 

topográficas mais frequentes nas ICS descritas neste estudo, o que pode justificar a maior 

ocorrência de infecção por estes agentes. 

Os microrganismos mais frequentemente isolados nas ICS foram E. coli, S. aureus, SCN, K. 

pneumoniae e P. aeruginosa. A E. coli foi previamente descrita como um agente etiológico 

importante nas ICS (FRIEDMAN et al., 2002; ANATOLIOTAKI et al., 2004; VELASCO et al., 

2004; RIBAS et al., 2007; CHEN et al., 2010). Da mesma forma, esta bactéria já foi descrita 

como sendo a responsável pela a maior parte das ICS em pacientes com neoplasias 

hematológicas (VELASCO et al., 2004; SAFDAR & ARMSTRONG, 2011) e em pacientes com 

câncer associado a neutropenia (WISPLINGHOFF et al., 2003). O frequente isolamento desta 

bactéria foi provavelmente favorecido pelo elevado número de ICS associadas às ITU, cujo 

principal agente etiológico é a E. coli. 

Dentre as BGP, o S. aureus foi o responsável pela maior parte dos casos de ICS, 

semelhantemente ao já demonstrado por outros autores (FRIEDMAN et al., 2002; RIBAS et al., 

2007). Entretanto, outros estudos epidemiológicos destacam que o número de casos de ICS 

envolvendo SCN é maior que o de casos envolvendo o S. aureus, inclusive em pacientes 

oncológicos (WISPLINGHOFF et al., 2003; ANATOLIOTAKI et al., 2004; VELASCO et al., 

2004; CHEN et al., 2010). Os SCN foram a segunda BGP mais frequentemente isolada nas ICS 

incluídas neste estudo. 
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As funguemias foram minoria e representaram apenas 3,57% das ICS. A espécie mais 

isolada foi a C. albicans, representado 50% das infecções fúngicas. Este achado foi semelhante 

aos obtidos em um estudo prévio envolvendo pacientes com câncer hematológico e tumores em 

órgãos sólidos (WISPLINGHOFF et al., 2003). 

No presente estudo, apenas 8,03% dos episódios de ICS foram polimicrobianos. Este 

percentual foi inferior ao descrito por Wisplinghoff e colaboradores (2004). A associação entre 

microrganismos mais frequentemente observada neste trabalho foi a que se estabeleceu entre os 

gram-negativos entéricos, seguida da associação entre gram-negativos entéricos e gram-

negativos não fermentadores e, em seguida, entre os gram-positivos. Nas associações, houve 

predomínio das bactérias gram-negativas, sendo a E. coli a bactéria mais frequentemente 

envolvida. Dados semelhantes não foram encontrados para comparação. 

Considerando o perfil microbiológico conforme o ambiente de aquisição da ICS, os GNNF 

foram mais frequentes nas ICS-H. Em contrapartida, a frequência de GNE foi maior entre as 

ICS-C, especificamente a E. coli e Salmonella spp. Esta elevada frequência de E. coli foi descrita 

previamente nas ICS-C, possivelmente pela sua origem em focos urinários de infecção. Da 

mesma forma, as salmoneloses são uma infecção intestinal comum nas ICS-C (FRIEDMAN et 

al., 2002; SHORR et al., 2006). Observou-se uma maior frequência de S. aureus e de SCN nas 

ICS-H. Em outros estudos, estas bactérias foram também descritas como os microrganismos 

mais frequentemente isolados nas ICS-H (FRIEDMAN et al., 2002; WISPLINGHOFF et al., 

2003; ANATOLIOTAKI et al., 2004; VELASCO et al., 2004; WISPLINGHOFF et al., 2004; 

RIBAS et al., 2007; CHEN et al., 2010). As infecções fúngicas ocorreram somente entre as ICS-

H. Conforme já demonstrado por outros autores, esses microrganismos são oportunistas e mais 
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comuns nas ICS de pacientes internados (WISPLINGHOFF et al., 2004; ANVISA, 2009b; 

ASSIS et al., 2010; EARSS, 2011; MARRA et al., 2011). 

A frequência das BGP foi significativamente maior entre as ICS ocorridas nas enfermarias. 

Entretanto, em diferentes estudos, esse grupo de bactérias foi mais frequente nas infecções 

adquiridas no CTI (ANVISA, 2009b; EARSS, 2011; WARREN et al., 2001). BGN como 

Enterobacter spp., E. cloacae, E.sakasakii e fungos, especialmente C. albicans e C. tropicalis, 

foram mais prevalentes nas ICS detectadas no CTI. Estes dados são semelhantes aos de um 

estudo americano que mostrou que os Enterobacter spp. e as Candida spp. eram os agentes mais 

prevalentes nas ICS ocorridas em pacientes internadas em CTI (WISPLINGHOFF et al., 2004). 

ICS causadas por Candida spp. também foram observadas nos CTI europeus (EARSS, 2011). 

As BGN foram mais frequentes entre as ICSS, semelhantemente ao que ocorreu em um 

estudo conduzido em um hospital universitário brasileiro (RIBAS et al., 2007). Especificamente, 

foram mais frequentes nas ICSS os GNE como a E. coli e a K. pneumoniae. Achado semelhante 

foi descrito previamente em estudo envolvendo pacientes com ICS-CM (RIBAS et al., 2007). 

Por outro lado, as BGP foram mais frequentes nas ICSP. Os S. aureus e SCN ocorreram mais 

frequentemente nestas infecções, conforme descrito na literatura (RIBAS et al., 2007). 

As infecções causadas pelos MMR representam um problema mundial de saúde pública 

(BOUCHER et al., 2009). No presente estudo, 17,56% dos agentes causadores de ICS foram 

multirresistentes. As amostras multirresistentes foram significativamente mais frequentes nas 

ICS-H. Não houve diferença na frequência de GNE-MMR entre as ICS-H e as ICS-C. Todavia, o 

isolamento de GNNF foi mais frequente nas ICS-H, principalmente o de GNNF resistentes às 

cefalosporinas de terceira e/ou quarta geração. 
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Os MMR tiveram distribuição semelhante no CTI e nas enfermarias. Entretanto, os GNE 

produtores de ESBL foram mais frequentes nas ICS oriundas do CTI, semelhantemente ao que 

foi demonstrado por Endimiani e colaboradores (2003). Dentre as 53 amostras de S. aureus 

isoladas nos episódios de ICS-H, 18,86% (10) eram MRSA. Os MRSA foram detectados apenas 

nas ICSP hospitalares, conforme mostrado previamente pelos Sistemas de Vigilância 

Epidemiológica para as IH (ANVISA, 2009b; ASSIS et al., 2010; EARSS, 2011; MARRA et al., 

2011). A distribuição deste MMR foi semelhante entre CTI e enfermarias. Este percentual 

mostrou-se dentro dos valores entre 11% a 61%, descritos na Europa e no Brasil por sistemas de 

vigilância específicos nestas áreas geográficas (VELASCO et al., 2004; ANVISA, 2009b; 

ASSIS et al., 2010; EARSS, 2011; MARRA et al., 2011).. 

A maior parte (48) dos MMR isolados nas ICS foi por BGN (14 GNE resistente à 

cefalosporina de 3ª/4 geração; 29 GNNF resistente à cefalosporina de 3ª/4 geração; e 5 resistente 

aos carbapenemas). Vários estudos apontam que a multirresistência é mais frequente neste grupo 

de bactérias (VELASCO et al., 2004; WISPLINGHOFF et al., 2004; ANVISA, 2009b; ASSIS et 

al., 2010; EARSS, 2010; MARRA et al., 2011; ROSENTHAL et al., 2011). Dentre os GNE 

isolados (138) das ICS, 7,97% (11) eram produtores de ESBL. Esta característica confere 

resistência às cefalosporinas de terceira e quarta geração, com a consequente limitação das 

opções terapêuticas para o tratamento das infecções causadas por estes agentes. Em um estudo 

realizado no HCI-INCA em pacientes com câncer e transplante de medula que desenvolveram 

ICS, as prevalências de K. pneumoniae (38%) e E. coli (10%) foram as mais elevadas 

(VELASCO et al., 2004). No presente estudo, não se detectou resistência dos GNE às 

carbapenemas. De fato, os primeiros casos descritos de enterobactérias resistentes às 



 
 

97 
 

carbapenemas no Brasil e no Rio de Janeiro datam de 2009 (MONTEIRO et al., 2009; 

PEIRANO et al., 2009). 

No presente estudo, 39,86% das pacientes com ICS evoluíram para o óbito. Um outro estudo 

envolvendo apenas pacientes com tumores de órgãos sólidos e ICS, a maior parte sem 

neutropenia, demonstrou, diferentemente, menor mortalidade, de apenas 20% 

(ANATOLIOTAKI et al., 2004). Endimiani e colaboradores (2003) descreveram valores ainda 

menores, de somente 17,1%. O óbito (53,85%) foi o desfecho clínico mais frequente entre as 

pacientes que adquiriram ICS no CTI. Este percentual foi superior aos 18,5% de mortalidade 

encontrada entre os pacientes com ICS e sem câncer, internados em CTI, descritos por 

Endimiani e colaboradores (2003). A gravidade da doença infecciosa, a presença de co-

morbidades e o estágio avançado da doença oncológica podem ter contribuído para a elevada 

mortalidade nesta população. De fato, os escores de Pitt e Charlson, assim como o estadiamento 

do câncer foram elevados nestas pacientes. Neste estudo, não avaliamos fatores de risco para o 

óbito. Esta análise poderia ter contribuído para um melhor entendimento das altas mortalidade e 

letalidade entre estas pacientes. Há necessidade de estudos adicionais que investiguem estes 

fatores. 

 Em resumo, as ICS em pacientes com câncer ginecológico associam-se a uma elevada 

mortalidade. As vias urinárias parecem ser a principal origem topográfica destas infecções. 

Contudo, as ICS evitáveis, como as associadas ao uso dos cateteres vasculares e às pneumonias, 

também foram relevantes, inclusive entre as pacientes internadas nas enfermarias. Quanto ao 

perfil microbiológico, este foi semelhante ao descrito previamente para pacientes com outros 

agravos. Contudo, a frequência de MMR foi menor que em outros estudos, um achado que pode 

refletir apenas uma característica microbiológica local. 
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 Nossos resultados reforçam a necessidade de medidas de controle das ICS-H, em especial 

para as preveníveis. Há, além disso, necessidade de estudos adicionais que esclareçam melhor os 

fatores potencialmente associados à elevada mortalidade observada no presente estudo. 
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8 CONCLUSÕES 

� As ICS foram eventos associados à elevada mortalidade. Estudos que avaliem a carga de 

doença e os fatores determinantes para o óbito são fundamentais para um melhor 

entendimento do prognóstico das ICS nas pacientes com CG.  

� As ICSS, cujo principal topografia foi o trato urinário, foram graves. Estes dados 

sugerem que as infecções urinárias, de evolução geralmente benigna na população geral, 

devem ser nas pacientes com câncer ginecológico, objeto de uma abordagem preventiva, 

diagnóstica e terapêutica mais cuidadosa.  

�  A frequência de ICS-CV foi semelhante no CTI e enfermarias. Este achado sugere uma 

necessidade de vigilância epidemiológica e melhoria nos cuidados com os dispositivos 

invasivos usados em pacientes internadas nas enfermarias.  
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10 APÊNDICES 

I- Ficha de coleta de dados- Infecções da corrente sanguínea em pacientes com câncer 

ginecológico assistidas no Hospital do Câncer II do Instituto Nacional de Câncer 

A. IDENTIFICAÇÃO 

(1) A paciente já participou deste estudo antes? 
(2) SimNão  
(3) Registro no INCA: ______________ 
(4) Número de identificação no estudo: _______________ 

 
B. DADOS EPIDEMIOLÓGICOS 
Data de nascimento: ____/____/____  

(5) Residência (Bairro/Cidade/Estado): ________________________________________ 
(6) Raça ou cor?  

1. Branca............................. � 

2. Preta ou negra................. � 

3. Amarela.......................... � 

4. Parda............................... � 

5. Indígena.......................... � 

    99. Não relatado.................. � 

 

(7) Estado civil 
1. Solteira....................................................... � 

2. Casada/União Livre.................................... � 

3. Separado/Divorciado.................................. � 

4. Viúva........................................................... � 

5. União consensual....................................... � 

99. Não relatado.............................................. � 

 

(8)  Classe econômica: 
1. 0 - 1 salário........................ � 

2. 2 - 3 salários...................... � 

3. 4 - 5 salários...................... � 

4. Acima de 5 salários........... � 

5. Sem renda.......................... � 

99. Não relatado.................... � 

(9) Qual a ocupação profissional:_______________________________ 
(10) Grau de instrução: 

1. 1º Grau........................................ � 

2. 1º Grau incompleto..................... � 

3. 2º Grau ....................................... � 

4. 2º Grau incompleto..................... � 

5. Superior....................................... � 
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6. Superior incomple..to.................... � 

7. Pós graduação............................... � 

8. Analfabeto.................................... � 

9. Alfabetizado…............................. � 

99. Não relatado.............................. � 

 

C. EVOLUÇÃO DO CÂNCER 
(11) Data de matrícula no hospital: ___/___/___ 

 
(12) Topografia do câncer:   

Ovário.......................................... � 

          Colo de útero................................ � 

Endométrio.................................. � 

Vulva  .......................................... � 

Vagina........................................... � 

  

 

(13) Data do diagnóstico (Exame histopatológico+): ___/___/___ 
(14) Tipo histológico:___________________________________ 
(15) Estadiamento do câncer no momento da ICS: __________________________ 
(16) Qual o tratamento realizado no último ano? 

Tratamento Sim Não  
1. Braquiterapia......... � �  
2. Cirurgia.................. � �  
3. Quimioterapia........ � �  
4. Radioterapia........... � �  

Se Sim, data da última sessão: ___/___/____.  Ou em andamento na 
ICS? Sim  

(17) Se tratamento cirúrgico, qual? 
Cirurgia Data  

 ________________________________________ ___/___/____ 
(18) Se quimioterapia. Qual? 

Quimioterapia 
Sim Não 

Data do último ciclo / 
Última infusão 

1. Actinomicina – D (ACTD) � � ___/___/____ 
2. Bleomicina (BLEO) � � ___/___/____ 
3. Carboplatina (CARBO) � � ___/___/____ 
4. Ciclofosfamida (CTX) � � ___/___/____ 
5. Cisplatina (CDDP) � � ___/___/____ 
6. Citarabina (ARAC) � � ___/___/____ 
7. Dacarbazina (DTIC) � � ___/___/____ 
8. Doxorrubicina (ADM DOXO) � � ___/___/____ 
9. Etoposido (VP 16) � � ___/___/____ 
10. 5-Fluorouracil (5-FU) � � ___/___/____ 
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11. Gencitabina (GENCI) � � ___/___/____ 
12. Ifosfamida (IFO) � � ___/___/____ 
13. Irinotecano (CPT11) � � ___/___/____ 
14. Metotrexato (MXT) � � ___/___/____ 
15. Mitomicina (MITO) � � ___/___/____ 
16. Paclitaxel (TAX) � � ___/___/____ 
17. Topotecano (TOPO) � � ___/___/____ 
18. Vimblastina (VLB) � � ___/___/____ 
19. Vincristina (VCR) 

� � 
___/___/____ 

D. ESCORES 
(19) Escore de Pitt – para Bacteriemia(Pontuação:______) 

*hipotensão: (1) queda da pas>30mmhg ou pad>20mmhg; (2) uso de aminas vasoativas; ou (3) 
pas<90mmhg. Avaliar os parâmetros no dia da primeira hemocultura positiva ou nos dois dias 
anteriores (usar a maior pontuação no período) para cada episódio de bacteriemia.  
 

(20) Escore de Charlson: _________ 
Score 1 Score 2 Score 3 Score 6 

Enfarto miocárdico  Hemiplegia Doença hepática 
 moderada ou 
grave 

Tumor sólido 
metastático 

Insuficiência cardíaca 
congestiva 

Doença renal grave ou 
moderada 

 AIDS 

Doença vascular  
Periférica 

Diabetes com dano 
de órgãos 

  

Doença cerebrovascular Qualquer tumor   
Demência Leucemia   
DPOC Linfomas   
Doença do tecido  
Conectivo 

   

Úlcera    

Parâmetro Data 
48h 
antes 

24h 
antes 

No dia 
bacteriemia 

Temp.coral 
≤35ºc ou ≥40ºc – 2 pontos; 35 a 36ºc ou 39 a 40ºc – 1 ponto; 36,1 a 
38,9ºc – 0 ponto 

   

Hipotensão* – 2 pontos    
Ventilação mecânica – 2 pontos    
Parada cardíaca – 4 pontos    
Estado mental 
alerta – 0 ponto; desorientado – 1 ponto; torporoso – 2 pontos; 
comatoso – 4 pontos 

   

Total de pontos:    
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Doença hepática leve    
Diabetes    

Total Total Total Total 
 
E . DADOS SOBRE A ICS 

(21) A paciente usou antibiótico na internação atual, antes de desenvolver ICS? 
SimNão  

(22) Serviço de Admissão no HCII:________________ 
(23) Data de Admissão no HCII___/__/__ 
(24) Internação de Urgência:  SimNão  
(25) Motivo da Internação:___________________ 
(26) Origem da infecção? 

1. Comunitária................................................................... � 

2. Hospitalar autóctone do HCII ............... � 

3. Relacionada à assistência em saúde... � 

3.1 Ambulatorial  � 

3.2 Importado de outro hospital � 

(27) Se hospitalar do HCII, qual o setor de aquisição de ICS: _______________________ 
(28) Se hospitalar do HCII, qual a data de internação no setor de aquisição da infecção:  
(29) Paciente internou devido à ICS? 

1. Sim................................... � 

0. Não.................................. � 

99. Não relatado.................. � 

 

(30) Tipo de infecção:  
Primária .................. � 

Secundária................. � 

 

30) Se primaria, foi associada a algum dos dispositivos abaixo 
Cateteres vasculares ............................... � 

Infusão de soluções contaminadas.......... � 

Endocardite............................................. � 

Nutrição parenteral ................................ � 

Outros:_____________ 
 

30) Se secundária, qual o foco primário? 
Urinário  ................................................ � 

Vias aéreas (TOT) ............................... � 

Infecção de sítio cirúrgico ................... � 

Osteomielite......................................... � 

Foco ginecológico.................................. � 

Meningite ............................................. � 

Infecção gastrointestinal  ...................... � 

Infecção de Pele e tecidos  .................... � 
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31) Paciente neutropênico (<500 neutrófilos):  
Sim........ � 

Não........ � 

 

(31) Usou algum antibiótico para tratar a ICS 
1.Sim................................... � 

0.Não.................................. � 

99.Não relatado.................. � 

Se Sim:  
Qual antibiótico 1 Data início  Data final 

____________________________________ ____/____/______ ____/____/______ 
32) Antibiótico iniciado empírico:  

Sim........ � 

Não........ � 

 
32) O microrganismos apresentou sensibilidade a, pelo menos, um dos antibiótico iniciados 
empiricamente:  

 

33) Se não, o antibiótico foi alterado conforme resultado de 
cultura:  

Sim........ � 

Não........ � 

 

34) Se sim qual o novo ATB prescrito. 
Qual antibiótico 2 Data inicio  Data final 

____________________________________ ____/____/______ ____/____/______ 
 Espécie bacteriana encontrada na  

 
HMC1: ______________________________ 
HMC2:___________________________ 
Polimicrobiana: SIMNÃO  

Data  de coleta 
 
____/____/___ 
____/____/___ 
 

Multirresistente  
Sim� 
Não � 
 

(33) Presença de complicações da ICS 
Sim........ � 

Não........ � 

 

(34) Se sim qual?___________________________________ 
 
H. EVOLUÇÃO HOSPITALAR 
 

(35)  Desfecho: 
   Data 
   
1.Alta...................... � ___/___/____ 
2.Óbito.................... � ___/___/____ 
3. Cura ambulatorial �  

Óbito relacionado �  

Sim........ � 

Não........ � 
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Óbito não relacionado � 

Óbito inconclusivo  �  
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II- Cópia da aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
do INCA 
 

 
 



 
 

117 
 

III- Submissão do artigo para apreciação na literatura 
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