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2. INTRODUÇÃO

Infecção representa uma importante complicação do transplante de células troncohematopoiéticas (TCTH), e está associada a altas taxas de morbidade e mortalidade. A utilização de
doadores alternativos, novos agentes imunossupressores e outras medidas relacionadas ao
procedimento influenciam diretamente o tipo e a intensidade da imunossupressão, modificando o
risco de desenvolver infecção (1,2). O manejo das infecções em receptores de TCTH depende
fundamentalmente da epidemiologia local e das características individuais de cada paciente e do tipo
de transplante realizado. Portanto, é necessária uma constante revisão das recomendações aqui
apresentadas.
Este documento é uma atualização das recomendações do Consenso de 2013, tendo como
modificações nesta versão, a inclusão de três novos tópicos: orientações para pacientes, doadores e
familiares; doenças tropicais e infraestrutura para controle e manejo de infecções no TCTH. Além
disso, foi feita a revisão dos temas por pares de infectologistas, fortalecendo o aspecto consensual
das recomendações.
Mantivemos nessa versão os graus de recomendação e força de evidência científica de acordo
com as definições propostas pelo Projeto Diretrizes da AMB. As recomendações são classificadas em
4 categorias distintas variando de A a D, dependendo do tipo de estudo que foi utilizado como
referência. Caso mais de um estudo tenha sido usado, o maior grau de evidencia foi utilizado. Os
graus de recomendação são:
- A: estudos experimentais ou observacionais de melhor qualidade;
- B: estudos experimentais ou observacionais de menor qualidade;
- C: Relatos de casos, estudos não controlados;
- D: opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consensos, estudos fisiológicos ou
modelos animais.
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3. AVALIAÇÃO PRÉ-TCTH

A avaliação pré-transplante engloba uma série de procedimentos que visam a segurança na
realização do transplante. De modo geral, as ações devem incluir inquérito soroepidemiológico,
avaliação clínico-laboratorial e histórico de infecções pregressas ou persistentes e de vacinas tanto
dos candidatos a TCTH como de doadores, no caso de transplantes alogênicos.
A avaliação do estado sorológico do receptor ajuda a definir o risco de reativação destas
infecções após o transplante, assim como o risco de infecção primária, permitindo a implementação
de estratégias preventivas. Da mesma forma, a ocorrência de doenças documentadas antes do
transplante pode auxiliar na definição de condutas, tais como vigilância viral ou profilaxia secundária
pós-transplante. Em algumas situações o transplante poderá ser adiado temporariamente, ou
mesmo contraindicado nesta fase de avaliação.
A investigação epidemiológica especialmente de doenças tropicais e de viagens recentes
assume grande importância durante a avaliação pré-TCTH uma vez que algumas medidas de
prevenção podem ser tomadas, tais como vacinação, profilaxias, tratamentos e até mesmo a busca
de doador alternativo, se for o caso. Assim, os antecedentes epidemiológicos para as doenças
tropicais (incluindo as negligenciadas) devem ser indagados tanto para o receptor como para o
doador e contatos domiciliares. É importante ressaltar que muitas destas doenças são
estigmatizadas, tais como a tuberculose e a hanseníase; e não serão reportadas espontaneamente
pelos candidatos e doadores a não ser que diretamente indagadas (3).
Além desse questionamento, os locais de nascimento, regiões onde viveram por mais de três
meses, histórico de transfusões de sangue e atual procedência do paciente e doador são informações
que devem ser tomadas neste período (4). As respostas a essas perguntas já delineiam o risco
potencial de exposição a doenças tropicais que são frequentes em nosso país tais como malária,
dengue, leishmaniose, febre amarela e doença de Chagas. A equipe médica do TCTH deve também
estar atualizada com relação a ocorrência de surtos epidêmicos vigentes.
3

3.1. Avaliação do Doador
A avaliação do doador começa com acesso à história médica, anamnese e exame físico. Estes
procedimentos visam coletar informações sobre histórico de infecções prévias e atuais, e passagem
ou residência em áreas endêmicas (5). Esta avaliação completa do doador deve ser realizada dentro
dos seis meses que precedem a doação. Antes de cada procedimento de doação, o screening deve
ser repetido ou atualizado para checar mudanças na história, novos fatores de risco ou achados no
exame físico. Esta prática é crítica, pois se algum novo risco se desenvolve, o potencial doador pode
requerer investigação adicional. Os testes laboratoriais devem ser realizados com o objetivo de
acessar doenças infecciosas relevantes. Caso não haja nenhum elemento na história pregressa, a
avaliação se completa com os testes laboratoriais rotineiros, que são os mesmos realizados em
qualquer doador de sangue (6,7) (Recomendação D).
As sorologias essenciais incluem o vírus da imunodeficiência humana (HIV), hepatite B (HBV),
hepatite C (HCV) e HLTV I e II (7). Sorologias complementares incluem investigação para
Citomegalovírus (CMV), vírus Epstein-Barr (EBV), Sífilis e Toxoplasmose (8–11) (Recomendação B).
Em situações que o doador é recém nato (<1 mês de vida), a mãe deverá ser submetida aos
mesmos exames recomendados para os doadores adultos (2) (Recomendação D). O tempo entre a
coleta dos exames laboratoriais e a doação não deve passar de 7 dias no caso de doadores de
linfócitos ou de sangue de cordão umbilical, e de 30 dias no caso de doadores de célula tronco de
sangue periférico ou medula óssea.
De modo geral, doadores com sorologia indicativas de infecções agudas (presença de
anticorpos classe IgM) não devem doar até que a infecção seja resolvida (12). Como é possível a
ocorrência de resultados falso-positivos de IgM, a sorologia deve ser repetida e/ou outros exames
devem ser incluídos, tais como PCR específico, para avaliar a presença do agente em questão no
sangue. Caso o resultado se confirme, medidas para minimizar a transmissão devem ser tomadas de
imediato, de acordo com o agente.
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3.1.1. Tuberculose
Doadores com tuberculose ativa não devem doar até a doença estar controlada após terapia
medicamentosa apropriada. Entretanto, não há evidência de risco adicional se o teste tuberculínico
for positivo e o doador for assintomático. A realização de PPD de rotina no doador não é necessária
(12) (Recomendação B).
3.1.2. Toxoplasmose
Doadores com toxoplasmose aguda devem ser tratados ou aguardar até que a doença tenha
sido resolvida, antes da coleta das células tronco-hematopoiéticas. Uma atenção especial deve ser
dada nos casos de doadores assintomáticos com perfil de infecção recente por Toxoplasma gondii
(título alto de IgG e/ou IgM positiva), pelo potencial de transmissão através do transplante (13)
(Recomendação B). Na impossibilidade de tratamento do doador, é aconselhável a profilaxia do
receptor no primeiro mês do TCTH com esquema alternativo, para evitar mielotoxicidade. A
clindamicina associada à pirimetamina e ao ácido folínico pode ser uma opção nestas situações (12).
3.1.3. Malária
Os doadores provenientes de regiões endêmicas para malária devem ser interrogados sobre
história ativa ou pregressa da doença e devem, no mínimo, ter um esfregaço sanguíneo coletado
(Recomendação B). Se possível, além da pesquisa em gota espessa, recomenda-se PCR de malária
espécie-específico (14,15). De acordo com os guidelines internacionais, o indivíduo que viajou
recentemente para regiões de malária não pode ser doador por pelo menos 12 meses após a viagem,
e por 3 anos caso tenha vivido em áreas de malária (12). Como em nosso país esta política faria com
que muitos doadores fossem excluídos, tal recomendação não é seguida, e foi adaptada para nossa
realidade. Como é impossível predizer um episódio de recrudescência de malária, alguns autores
recomendam tratamento empírico para todos os doadores com história de malária, independente do
resultado do esfregaço sanguíneo (14,16) (Recomendação C). Nos casos de malária pregressa do
doador, todos os esforços devem ser feitos para se obter informação sobre a espécie do Plasmodium
envolvida no episódio anterior, para melhor orientar o tratamento (4).
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3.1.4. Doença de Chagas
Na investigação de Doença de Chagas, além das perguntas habituais (condições de moradia,
picada de barbeiro, etc), é importante indagar também se a mãe do paciente ou do doador é
proveniente de zona endêmica de Chagas, uma vez que a infecção pode ser transmitida
congenitamente. A sorologia para Doença de Chagas do doador é obrigatória por causa do risco de
transmissão por sangue e derivados (15,17,18) (Recomendação A). Dois resultados positivos em
técnicas sorológicas diferentes são necessários para considerar que o indivíduo está infectado. Para
minimizar o risco de transmissão, recomenda-se o tratamento do doador com sorologia positiva para
doença de Chagas com benznidazole 5-7 mg/kg/dia divididos em duas doses, por 30 a 60 dias (18,19)
(Recomendação B).
3.1.5. Leishmaniose
O papel da triagem pré-transplante do doador com sorologia ou PCR de Leishmania
permanece incerto pela falta de estudos prospectivos. Entretanto, há relatos de transmissão por
transfusão de sangue e, como a infecção assintomática é mais frequente que a sintomática, a
pesquisa de Leishmania em amostras de sangue do doador por PCR pode ser útil (20,21)
(Recomendação D).
3.1.6. Dengue
Em surtos epidêmicos ou em regiões endêmicas de dengue, é aconselhável a triagem dos
doadores para dengue por PCR ou pesquisa de antígeno (NS1), mesmo em indivíduos assintomáticos.
Caso de dengue fatal transmitido por doador foi relatado durante o surto de dengue de 1995 em
Porto Rico (22). Estudos recentes realizados em doadores de banco de sangue no Brasil evidenciaram
a transmissão sanguínea de dengue (23,24) (Recomendação B).
3.1.7. Febre Amarela: Com relação a febre amarela, é importante perguntar a data da última
vacinação aos doadores provenientes de áreas endêmicas e, de preferência, confirmar esta
informação pela carteira de vacinação. Como se trata de vacina de vírus vivos atenuados, seu uso
próximo à data do transplante pode oferecer risco para o paciente e nesses casos é prudente
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considerar o adiamento do transplante (3,4) (Recomendação D). Se o doador recebeu a vacina de
febre amarela pela primeira vez, a viremia é mais longa e deve-se esperar pelo menos um mês para a
doação. Se já recebeu a vacina anteriormente, a viremia é rara e curta e a doação pode ser feita após
10 dias da vacinação (25,26) (Recomendação B).
3.1.8. Hepatites: As sorologias de hepatite virais estão indicadas para todos os doadores
(Recomendação A). No caso da sorologia de hepatite A, está indicada a pesquisa de anticorpos classe
IgM em doadores com alteração das provas de função hepática. Se o IgM for positivo, o transplante
deve ser adiado pelo risco de transmissão e aumento da morbidade e mortalidade (12)
(Recomendação D).
Com relação à hepatite B, doadores HBsAg positivos, devem receber tratamento (após
informação dos riscos e consentimento) com lamivudina (100 mg/dia) ou entecavir 1mg por dia por
pelo menos 4 semanas ou até negativação do HBsAg ou da carga viral (HBV-DNA). Alguns
especialistas tem preferido recomendar entecavir para este propósito (12) (Recomendação D). No
caso de doador anti-HBc positivo, deve ser feita a detecção de HBV-DNA por PCR o mais próximo
possível da data da coleta da célula tronco. Se positivo, o doador deve ser tratado e se a PCR for
negativa, o transplante pode ser realizado sem demais precauções (12) (Recomendação B).
Com relação à hepatite C, os doadores com sorologia anti-HCV negativa, mas com história
sugestiva de risco (transfusão de sangue antes de 1993, usuário de drogas, tatuagem, etc.), ou que
tenham ALT inexplicavelmente aumentada, devem realizar a PCR para HCV (HCV-RNA) (27)
(Recomendação B). Doadores anti-HCV positivos devem ser avaliados clinicamente para excluir
doença crônica que pode aumentar o risco cirúrgico e contraindicar a doação de medula óssea
(Recomendação B). Doadores HCV-RNA positivos invariavelmente transmitem a infecção para o
receptor. Por outro lado, o risco é mínimo se a carga viral for negativa por ocasião da doação (28).
Portanto, para diminuir a carga viral de HCV do doador e minimizar o risco de transmissão, pode ser
tentado o tratamento do doador (após informação dos riscos e consentimento) com a associação
padrão de antivirais (ribavirina e interferon) (29) (Recomendação B). Atualmente, com os “Antivirais
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de Ação Direta” (DAAs) o tratamento do HCV apresenta taxas de cura superioes a 95% com
medicamentos orais, com perfil muito bom de tolerabilidade e com esquemas de até 12 semanas de
tratamento.
3.1.9. HIV: O uso de um doador soropositivo para HIV traz riscos significativos que
provavelmente superam quaisquer benefícios do transplante para um receptor soronegativo, e não
deve ser considerado (Recomendação B).

3.2. Avaliação do Receptor
A avaliação pré-transplante tem por objetivo identificar situações de risco para reativação ou
para a ocorrência de infecções após o TCTH. Os exames laboratoriais pré-transplante incluem HIV,
HCV, HBV e HLTV I e II, além de investigação sobre o estado sorológico de infecção por CMV, Herpes
Simplex (HSV), varicela-zoster (VZV), EBV, Sífilis e Toxoplasmose (7–11,30) (Recomendação B). A
seguir apresentamos as medidas que devem ser tomadas de acordo com os resultados da sorologia
para algum dos agentes listados acima.
3.2.1. Infecções Virais
3.2.1.1. Citomegalovírus (CMV): Receptores de TCTH alogênico soronegativos para o CMV com
doadores também soronegativos devem receber transfusões de sangue e derivados com filtro
de leucócitos ou de doadores negativos para o CMV, para diminuir o risco de infecção primária
pelo CMV pós-TCTH (31) (Recomendação A). No caso de uso de filtros, os produtos preparados
devem conter menos de 1x106 leucócitos residuais por unidade (31) (Recomendação A). A
mesma estratégia do TCTH alogênico deve ser estabelecida em receptores de TCTH autólogo
soronegativos para o CMV que receberam tratamento prévio com fludarabina ou
alemtuzumab (Recomendação B).
Receptores de TCTH alogênico não-aparentado ou aparentado com disparidade HLA que sejam
soropositivos para o CMV, devem preferencialmente receber TCTH a partir de doadores
também soropositivos (12,32) (Recomendação B). Nesses pacientes é recomendado investigar
8

história prévia de doença pelo CMV, uma vez que estes pacientes têm risco aumentado de
doença precoce por CMV e óbito pós-TCTH (33) (Recomendação A). O CMV é eliminado de
forma intermitente pela orofaringe e trato geniturinário, tanto em imunocompetentes quanto
em imunocomprometidos. Não há dados que demonstrem que evitando estes fluidos
corporais seja possível prevenir aquisição de CMV em receptores de transplante soronegativos
(12) (Recomendação D).
3.2.1.2. Vírus de Epstein Bar (EBV): Semelhante ao CMV, os candidatos a TCTH devem ter IgG
sérico para EBV dosado, a fim de determinar o risco de doença primária após o transplante
(34). A infecção por EBV nos receptores de transplante tipicamente resulta de reativação de
infecção endógena ou transmissão do EBV do enxerto (35). Nos receptores de transplante a
síndrome clínica mais importante associada à replicação do EBV é a doença linfoproliferativa
pós-transplante (DLPT), com altas taxas de mortalidade (36–39). Os fatores de risco para
reativação do EBV e desenvolvimento de DLPT são idade (mais jovens têm maior risco),
receptor soronegativo com doador soropositivo, transplantes não aparentados ou com
disparidade de HLA, e uso de ATG ou depleção de células. Desta forma, recomenda-se:
a) pesquisa de anticorpos específicos para o EBV em receptores e doadores para avaliar o risco
de infecção primária pós-transplante pelo EBV (34) (Recomendação B para adultos e A para
crianças)
b) selecionar um doador soronegativo para um receptor soronegativo para o EBV, já que o
vírus pode ser transmitido pelo enxerto (Recomendação B)
c) os doadores devem fazer sorologia antes do transplante, especialmente nos transplantes
não-aparentados ou aparentados com disparidade de HLA, ou ainda quando se planeja um
transplante com uso de ATG ou com depleção de células T (Recomendação A).
3.2.1.3. Vírus Herpes Simples (HSV): A realização de sorologia para HSV antes do TCTH
depende da prevalência do vírus na população (38). No Brasil, a soroprevalência do HSV na
população adulta é alta. Portanto, não se recomenda a triagem sorológica em receptores de
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TCTH adultos (custo maior que o benefício de fazer a profilaxia universal) (Recomendação A).
Já na população pediátrica (<15 anos) a sorologia está indicada, pois a soroprevalência do HSV
é mais baixa (40) (Recomendação A). Deve-se investigar história pregressa de herpes genital de
repetição para orientar extensão da profilaxia de HSV no período pós-pega (Recomendação B).
Não é necessário fazer sorologia do doador (Recomendação A).
3.2.1.4. Vírus Varicela Zoster (VZV): Receptores de TCTH alogênico e autólogo têm risco de 20
a 50% de desenvolver herpes zoster, geralmente ocorrendo entre o terceiro e 12º mês pósTCTH. O risco é maior nos transplantes não-aparentados, aparentados com disparidade HLA ou
em pacientes recebendo tratamento para a doença do enxerto contra o hospedeiro (DECH).
No transplante autólogo, o atraso na pega do enxerto constitui um fator de risco relevante
para reativação que pode sugerir o prolongamento da terapia profilática (41) (Recomendação
D). Outro fator que pode ser relevante é a deficiência em linfócitos CD4 e CD8.As sequelas e
complicações do zoster também são maiores nestes pacientes. História pregressa de varicela
ou herpes zoster deve ser investigada em todos os receptores de TCTH. Havendo informação
consistente, não há necessidade de realização de sorologia no pré-transplante uma vez que em
geral há concordância entre história e presença de anticorpos anti-VZV (42). Na ausência de
informação, a sorologia do receptor deve ser realizada (Recomendação A). No caso de
sorologia positiva, a profilaxia com aciclovir está recomendada no primeiro ano de pós–
transplante alogênico (38,43,44) (Recomendação A). Independente do status sorológico, todos
os receptores de TCTH devem ser orientados para evitar exposição a pessoas com varicela ou
herpes zoster (45) (Recomendação A). Profissionais de saúde, contatos familiares e visitantes
saudáveis que não tenham história de varicela ou que sejam soronegativos para VZV devem
receber a vacinação antes de entrarem em contato com um receptor. Idealmente os indivíduos
susceptíveis, que sejam potenciais contactuantes do receptor devem ser vacinados tão logo a
decisão seja tomada sobre o transplante e o esquema deve ser completado 4 a 6 semanas
antes da realização do transplante (12) (Recomendação D).
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3.2.1.5. Herpesvirus humano 6 (HHV-6): Ainda não há consenso sobre a necessidade de
realização de sorologia de HHV-6 pré-TCTH. Como os dados disponíveis sugerem que a
infecção tem maior morbidade em receptores de TCTH de sangue de cordão, ou seja, com
doador naïve, é possível que tal política venha a ser recomendada.
3.2.1.6. Vírus da Hepatite A (HAV): A dosagem sérica de IgG para Hepatite A em receptores é
opcional, uma vez que a sua positividade na ausência de IgM indica exposição remota e não
tem impacto na evolução do transplante. Entretanto, a dosagem de IgM está indicada na
investigação daqueles pacientes com alteração de ALT na avaliação clínico-laboratorial préTCTH. Se o teste for positivo indica infecção aguda pelo HAV no receptor, e o transplante deve
ser adiado pelo risco maior de síndrome de obstrução sinusoidal que segue a toxicidade
hepática dos regimes mieloablativos (12) (Recomendação D).
3.2.1.7. Vírus da Hepatite B (HBV): O HBV pode causar hepatite grave após o TCTH.
Entretanto, taxas de cirrose e carcinoma hepatocelular não parecem ser mais prevalentes
nestes pacientes (46). São situações de risco para maior gravidade da hepatite B em
receptores de TCTH: 1) Receptores de TCTH susceptíveis e expostos ao HBV via doador
infectado, produtos sanguíneos infectados ou através de contato sexual; 2) Receptores de
TCTH com hepatite B crônica e uso de imunossupressão prolongada; 3) Receptores de TCTH
com evidência de resolução sorológica da infecção pelo HBV (anti-HBs e anti-HBc positivos
anteriormente) e apresentando sororreversão (perda dos anticorpos e reaparecimento do
HBsAg) em decorrência da imunossupressão prolongada; 4) Receptores de TCTH (geralmente
em países com HBV endêmico) com hepatite B latente ou oculta (marcadores sorológicos
negativos) que reativa devido a imunossupressão prolongada (47).
No Brasil, a infecção pelo vírus da hepatite B é endêmica e a soroprevalência varia de região
para região. Portanto, a sorologia é mandatória para definir o status da infecção no receptor e
deve incluir os marcadores HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc (46) (Recomendação A).
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No caso de receptor soronegativo, um doador também soronegativo deve ser selecionado.
Entretanto, não é contraindicado o uso de doador HBsAg positivo caso não exista outro doador
compatível, uma vez que o risco de transmissão é menor que 30% (46) (Recomendação B).
Caso o doador seja HBsAg positivo, além do tratamento do doador, a vacinação de candidato
susceptível ao HBV está recomendada, de preferência a tempo de administração de 3 doses da
vacina. Se a vacinação pré-transplante for impraticável, ou o título de anti-HBs pós-vacinação
for < 10UI/L, imunoglobulina para Hepatite B (HBIg) deve ser administrada imediatamente
antes da infusão de células tronco na dose de 0,06ml/kg. Os receptores que falham a resposta
à vacinação pré-transplante ou que permanecem não-infectados no pós-transplante (negativo
para HBsAg, anti-HBc, anti-HBs, e HBV-DNA) devem ser revacinados após a recuperação imune
(12) (Recomendação D). Alternativamente, pode ser indicada a lamivudina profilática para o
receptor, desde o dia zero até pelo menos 6 meses após descontinuação da terapia
imunossupressora. Este paciente deve ser monitorado mensalmente com dosagem de ALT e
ou HBV-DNA, e se houver alteração pode ser necessário a troca do esquema terapêutico (12)
(Recomendação D).
Se o receptor for anti-HBc positivo, deve ser selecionado (se possível) um doador que também
tenha imunidade natural (anti-HBc e anti-HBs positivos), que possa ser transferida ao receptor
(Recomendação B). Receptores com anti-HBc e anti-HBs positivos devem dosar a carga viral
(HBV-DNA), e ser monitorizados até 6 meses após o transplante através dos níveis de
transaminases, de marcadores sorológicos e/ou PCR quantitativo de HBV. No caso de
positivação dos marcadores de replicação viral o paciente deve receber tratamento
(Recomendação A).
3.2.1.8. Vírus da Hepatite C (HCV): Todos os candidatos a transplante devem passar por uma
avaliação do risco de Hepatite C através de uma adequada história médica, exame físico e
dosagem de anti-HCV e ALT sérica (Recomendação A). Embora a infecção pelo HCV não altere
a morbidade ou a mortalidade dos receptores nos primeiros anos pós-TCTH, o tempo de
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evolução para cirrose hepática é mais curto do que em pacientes não-transplantados (48,49).
Assim, candidatos a TCTH anti-HCV positivos devem ser investigados quanto à possibilidade de
doença hepática crônica para avaliar o risco do condicionamento (50). Biópsia hepática está
indicada nestes candidatos nas seguintes situações: sobrecarga de ferro, história de ingestão
aumentada de álcool, história de hepatite há mais de 10 anos, e evidencia clínica de doença
hepática crônica (Recomendação A). Se a biópsia revelar cirrose ou fibrose hepática, o
condicionamento mieloablativo não deve incluir ciclofosfamida ou TBI ≥ 12 GY, uma vez que
estes regimes aumentam em quase 10 vezes o risco de síndrome de obstrução sinusoidal fatal
nesta população (Recomendação B). PCR para HCV (HCV-RNA) está recomendado em
receptores com sorologia negativa, mas com história sugestiva de risco (transfusão de sangue
antes de 1993, usuário de drogas, tatuagem, etc., ou que tenham ALT inexplicavelmente
aumentada (27) (Recomendação A).
3.2.1.9. HIV: Em pacientes com HIV e terapia HAART o câncer é hoje uma das principais causas
de morte. Consequentemente, o TCTH pode ser considerado uma estratégia terapêutica para
estes pacientes, e a infecção pelo HIV já não é mais uma contraindicação para o procedimento
(12). Os doentes portadores de HIV e de uma doença tratada pelo TCTH não devem ser
automaticamente excluídos desta terapia potencial. Estudos em transplante autólogo sugerem
que esta é uma alternativa viável em pacientes com infecção controlada (51,52)
(Recomendação C). Resultados após o transplante alogênico ainda são bastante limitados,
apesar de que relatos de caso sugerem que na era da terapia HAART, este pode ser
considerado(53,54) (Recomendação C). Por causa da complexidade significativa no tratamento
de pacientes HIV-positivos, recomenda-se que qualquer paciente HIV-positivo considerado
como potencial receptor de TCTH esteja matriculado em um ensaio clínico de pesquisa e seja
acompanhado também por um infectologista (53) (Recomendação D).
3.2.1.10. Vírus Respiratórios: A medida básica para prevenir infecção é prevenir a exposição.
Candidatos a TCTH não devem se expor a indivíduos com sintomas respiratórios. Se o paciente
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estiver sintomático, é obrigatória a coleta de amostra para diagnóstico. Estudo recente
evidenciou que em pacientes sintomáticos com VR diagnosticado antes do TCTH, a
mortalidade foi significantemente maior dos que naqueles sem diagóstico de VR. O mesmo
não foi demonstrado em pacientes assintomáticos com diagnóstico de VR (55). Portanto, em
pacientes sintomáticos com comprovação diagnóstica de VR (mesmo no caso de rinovírus), o
TCTH deverá ser adiado sempre que possível (Recomendação A). O screening pré-TCTH de
candidatos assintomáticos por imunofluorescência ou PCR permanece controverso
(Recomendação B). Tal medida visa principalmente a identificação de RSV para evitar surtos na
unidade de internação. Em estudo retrospectivo realizado no Hospital Amaral Carvalho
incluindo 182 candidatos a TCTH assintomáticos, infecção por VR foi diagnosticada por PCR
multiplex em 33 (18,1%) no screening pré-admissão. O rinovírus e o PIV 3 foram os agentes
mais frequentemente detectados (21% e 15%, respectivamente). Influenza A foi identificado
em 4 pacientes (12%) e o RSV em 1 paciente (3%). Os pacientes não receberam tratamento em
função do caráter retrospectivo do estudo e foram admitidos para o TCTH. A avaliação dos
desfechos não mostrou diferença na frequência de pneumonia entre os receptores com ou
sem VR pré-admissão (20% x 23% respectivamente; p=0.73), nem na mortalidade (3% x 4,7%
respectivamente; p=0,67) até o d+30. Entretanto, considerando cada vírus, a taxa de
pneumonia para o RSV foi de 100% e para o INF A foi de 75% (56). Portanto, é possível que o
diagnóstico específico de alguns VR tais como RSV e INF A pré-admissão seja importante para o
manejo do caso (Recomendação B). Estudos prospectivos com intervenção terapêutica são
necessários para se definir a necessidade de screening pré-transplante de assintomáticos.
Está indicada a vacina inativada contra a influenza tanto para os candidatos a transplante
quanto para os contatos (57) (Recomendação A). Além disso, a vacina sazonal para influenza é
fortemente recomendada aos cuidadores e profissionais de saúde em contato com os
receptores de transplante (12) (Recomendação D).
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3.2.1.11. Poliomavirus: Até o momento, não há evidência de necessidade de realização de
sorologia para poliomavirus JC e BK em candidatos a TCTH (Recomendação D).
3.2.2. Infecções Bacterianas
Com relação às infecções bacterianas, o conhecimento de infecções ou colonizações prévias
por patógenos reconhecidos como multirresistentes é fundamental. Sendo assim, uma história
clínica e revisão de dados microbiológicos é mandatório na fase de avaliação pré-transplante.
A busca de infecções ou histórico de colonização pelos seguintes patógenos: Staphylococcus
aureus resistente a meticilina (MRSA); enterococo resistente à vancomicina (VRE); enterobactérias
produtora de beta-lactamase de espectro estendido (ESBL) ou enterobactérias com produção de
carbapenemase (ERC) e história prévia de infecção por Clostridium difficile devem ser avaliadas (58–
60). Essas informações visam avaliar o espectro necessário das drogas utilizadas em caso de
profilaxia e/ou da escolha da droga empírica. No caso de profilaxias, a definição do protocolo a ser
empregado deve ser feita conjuntamente com a CCIH local. A importância desses patógenos nas
medidas específicas de bloqueio de transmissão horizontal está descrita no tópico relacionado a
medidas de controle de infecção associada a assistência à saúde (IRAS).
3.2.3. Infecções Fúngicas
Em relação as infecções fúngicas, histórico de infecções fúngicas invasivas (IFI) pregressas,
persistentes ou mesmo subdiagnosticadas são importantes fatores de risco para reativação durante a
imunossupressão relacionada ao TCTH. O conhecimento prévio desse histórico é mandatório para a
definição da melhor abordagem clínica, seja essa profilática ou terapêutica.
A investigação desse histórico requer revisão sistemática de dados clínicos, micológicos e
radiológicos no decorrer de todo o tratamento da doença de base. Informações pré transplante,
como tempo de tratamento antifúngico prévio, status da doença de base e regime de
condicionamento a ser usado, podem identificar indivíduos de mais alto risco de reativação de IFI
(61). Não há recomendação de rastreamento por imagem pré-TCTH daqueles que não apresentam
histórico de risco para IFI. Individuos com histórico de IFI documentada ou suspeita deverão ser
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reavaliados pré-TCTH para adequar terapêutica sequencial ou profilaxia secundária durante a fase de
risco.
3.2.4. Doenças Tropicais
3.2.4.1. Tuberculose (TB): O principal fator de risco para desenvolver tuberculose após TCTH é
estar em uma região com alta endemicidade para a doença (62,63). A TB latente (LTBI) ou ativa
deve ser investigada em candidatos a TCTH uma vez que os casos de TB pós-TCTH em geral
ocorrem pela reativação de LTBI, com raros casos de aquisição por contato com indivíduos
bacilíferos (64) (Recomendação B). Esta avaliação deve incluir história anterior de TB ativa,
exposição prévia e resultados anteriores de PPD, sintomas como tosse e dispnéia, bem como
imagens sugestivas de TB prévia no RX ou TC de Tórax (65) (Recomendação D). Recomenda-se
o diagnóstico laboratorial da LTBI que pode ser feito pelo teste tuberculínico (PPD) ou testes
mais novos disponíveis no Brasil, como os baseados na detecção de interferon-gama (IGRA Interferon Gama Release Assay) (4,12).
Se doença ativa for detectada, o tratamento adequando deve ser iniciado e o transplante deve
ser adiado até que a infecção ativa esteja controlada. Porém se o PPD ou o IGRA for positivo
sem TB ativa, está indicado o uso de isoniazida profilática (5–10 mg/kg/d por 6-9 meses ou
mais); nesse caso, o transplante não precisa ser adiado (66) (Recomendação D).
Meta-analises tem demonstrado maior sensibilidade e maior especificidade dos IGRAs
especialmente nos países onde o BCG é usado, uma vez que não dá reação cruzada com o
M.bovis. Outras vantagens são a interpretação mais objetiva dos resultados e o fato do
paciente não precisar retornar para a medida da enduração cutânea como no caso do PPD
(67). Atualmente o PPD não está disponível no Brasil e não há previsão de regularização do
fornecimento do teste. O Ministério da Saúde está implantando os IGRAs em laboratórios de
referência para atender esta demanda.
3.2.4.2. Toxoplasmose: Na maioria dos casos, a toxoplasmose ocorre por reativação de
infecção latente em receptores de TCTH, entretanto pode ser transmitida também pelo
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enxerto, no caso de infecção aguda ou recente do doador, caracterizada por título alto de IgG
e presença de IgM (13). Também no receptor, a infecção aguda ou recente pode representar
um grande risco na fase precoce do transplante. Há relatos de casos de toxoplasmose
disseminada e fatal em pacientes que contraíram a infecção proximamente à data do TCTH
(68). Assim, na avaliação pré-transplante, recomenda-se a sorologia de toxoplasmose, com
dosagem de anticorpos IgM e IgG de todos os candidatos a TCTH alogênico, a fim de verificar
se têm infecção aguda ou recente ou se apresentam risco de reativação (69) (Recomendação
C).
3.2.4.3. Estrongiloidíase: Documentação de estrongiloidíase em pacientes transplantados e
imunocomprometidos no Brasil está ao redor de 13 a 20%, dependendo do método de
pesquisa e do número de amostras de fezes analisadas (70,71). Entretanto, apesar da baixa
prevalência, a ocorrência da síndrome de superinfecção por S. stercoralis em TCTH é rara,
porém com mortalidade muito alta. Como a sensibilidade do exame parasitológico de fezes
varia muito (3 amostras 50%, 7 amostras 100%), alguns autores sugerem fazer um tratamento
em regiões de alta endemicidade com ivermectina (200 mcg/kg por 2 dias, repetindo após 2
semanas) (72,73) (Recomendação B). Outros recomendam apenas observar e tratar caso o
paciente apresente sintomas sugestivos de estrongiloidíase (70). Para o tratamento,
recomenda-se terapia combinada ivermectina (200 mcg/kg/dia) e tiabendazol (25mg/kg/d) por
período prolongado (14 dias) ou até resolução dos sintomas e negativação do parasitológico
(Recomendação D).
3.2.4.4. Doença de Chagas: A sorologia de Chagas é mandatória para candidatos e doadores
de TCTH (74) (Recomendação A). Dois resultados positivos em técnicas sorológicas diferentes
são necessários para considerar que o indivíduo está infectado. A soropositividade não é uma
contraindicação para o transplante; porém, recomenda-se o monitoramento periódico da
reativação pelo método de Strout ou PCR nesses casos, seguido de terapia pre-emptiva caso se
confirme a parasitemia. Atualmente, a profilaxia para o receptor não é recomendada
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(15,18,75). O monitoramento é recomendado semanalmente durante 2 meses, a cada 2
semanas no terceiro mês, e depois mensalmente até pelo menos 6 meses após o transplante
(18).
3.2.4.5. Malária: Receptores de TCTH provenientes de áreas endêmicas devem ser
investigados através de esfregaço sanguíneo, testes rápidos ou PCR para doença ativa, antes
do transplante. Se o receptor tem história pregressa de malária, deve-se buscar informação
sobre a espécie envolvida no episódio, para se avaliar o risco de recrudescência e para melhor
orientação do tratamento. Pacientes provenientes de regiões endêmicas devem ser
monitorizados pós-TCTH com gota espessa e PCR semanal nos primeiros 3 meses do TCTH (14).
Casos de malária pós-TCTH têm sido reportados em receptores, mesmo com esfregaço
negativo do doador (14,76,77). Consequentemente, alguns especialistas recomendam o
tratamento do doador antes da doação independentemente do resultado do esfregaço,
seguido de monitoramento semanal do receptor com gota espessa e PCR, e tratamento preemptivo do receptor caso se confirme malária (Recomendação C). Não há evidência suficiente
para recomendação de profilaxia em pacientes que vivem em áreas endêmicas. No entanto
deve-se manter uma vigilância especial neste grupo de pacientes e, se houver quadro clínico
compatível, esta possibilidade diagnóstica deve ser lembrada (5,14). O tratamento empírico do
receptor deve ser considerado caso se confirme malária no doador (4,14) (Recomendação C).
3.2.4.6. Leishmaniose: Receptores de TCTH devem ser indagados sobre procedência de áreas
endêmicas ou hiperendêmicas de leishmaniose (Recomendação D). Nos candidatos a TCTH que
já tiveram leishmaniose recomenda-se a pesquisa de Leishmania no sangue por PCR ou por
microscopia em biópsia de medula óssea antes do transplante (Recomendação C). Em caso
positivo, deverão ser tratados com Anfotericina B lipossomal. O esquema de tratamento não
está bem definido em receptores de TCTH. Alguns autores obtiveram bons resultados com
esquema de 3 a 5mg/kg por 15 a 30 dias consecutivos, seguidos de mais 3 a 5 doses semanais
(78,79). Outros sugerem esquema de doses diárias (3-5mg/kg) por 10 dias, seguidas de 4 doses
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semanais (80) (Recomendação C). Se negativo, os receptores deverão ser monitorizados por
PCR quantitativo de Leishmania (Recomendação C). Não há dados para definir a periodicidade
ou a duração da monitorização pós-TCTH. Entretanto, a maioria dos casos reportados ocorreu
no primeiro ano pós-transplante (3,78–80). Assim, monitoramento a cada 2 meses durante um
ano parece razoável (Recomendação D). Não há evidência de benefício de profilaxia
secundária para evitar recidivas da VL. É possível que o tratamento inicial mais prolongado
tenha um papel na prevenção das recidivas, em comparação com esquemas mais curtos, mas
não há dados suficientes na literatura para esta recomendação.

4. MANEJO DE INFECÇÃO NA FASE DE NEUTROPENIA

4.1. Infecções virais
No período pré-pega, são relevantes as reativações das infecções pelo HSV, pelo HHV-6, e as
infecções por vírus respiratórios, em especial o vírus respiratório sincicial (RSV).
4.1.1. HSV
Mais de 80% dos pacientes reativam a infecção caso nenhuma profilaxia seja feita (81).
Portanto, a profilaxia com aciclovir é recomendada para todos os receptores de TCTH alogênico
soropositivos para o HSV no período pós transplante imediato (pelo menos até D+30)
(Recomendação A). A abordagem padrão é começar aciclovir endovenoso 250mg/ m2 a cada 12
horas ou oral na dose de 5mg/Kg a cada 12 horas do início do condicionamento até a recuperação
medular ou resolução da mucosite (o que for mais longo), ou por aproximadamente 30 dias após
TCTH (Recomendação A).
Uso de ganciclovir para profilaxia CMV em receptores TCTH é suficiente para a prevenção de
HSV por causa da atividade in vitro deste fármaco contra HSV-1 e HSV-2 (12) (Recomendação D).
Embora valaciclovir não seja aprovado para utilização na prevenção de reativação de HSV em TCTH,
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estudos comparativos têm mostrado que valaciclovir e aciclovir são igualmente eficazes na supressão
do HSV após TCTH autólogo em pacientes que podem tolerar medicação oral (82) (Recomendação B).
Devido a sua potencial toxicidade renal, o foscarnet não é recomendado rotineiramente para
profilaxia (Recomendação D). No entanto, os pacientes que recebem foscarnet por outras razões
(por exemplo, profilaxia para CMV) não requerem profilaxia adicional para HSV com aciclovir.
Profilaxia de HSV mais prolongada do que 30 dias após TCTH pode ser considerada para
pessoas com recorrências frequentes de infecção oral ou genital por HSV (Recomendação B).
Aciclovir ou valaciclovir podem ser utilizados durante a fase de neutropenia em receptores de TCTH
autólogo soropositivos para HSV que estão propensos mucosite grave (Recomendação D).
No caso de falha da profilaxia e adoecimento pelo HSV, deve-se fazer o ajuste das doses de
aciclovir, com intervalo menor entre as doses (Recomendação D). O diagnóstico de doença pelo VHS
deve ser feito pela detecção do vírus em biópsia de tecidos, por isolamento viral ou
imunohistoquímica com anticorpos monoclonais. A localização da doença pelo HSV é importante na
indicação do antiviral, dose e tempo de tratamento, conforme tabela abaixo.

Tabela 1 – Tratamento das infecções pelo HSV pós-TCTH
Local

Tratamento

Doença mucocutânea ou
esofágica

Aciclovir endovenoso (250 mg/m2 ou 5
mg/kg a cada 8 h) por 7 a 10 dias ou o
aciclovir oral (5 x 200 mg/d a 5 x 400 mg/d)
por 10 dias (A)

Pneumonia,
hepatite,
meningite ou
encefalite

Aciclovir endovenoso (500 mg/m2 ou 10
mg/kg a cada 8 horas) por 14 a 21 dias (A)

Alternativa
Valaciclovir ou
famciclovir na dose de
5 x 200 mg/d por 10
dias (B)

Não havendo resposta, a resistência ao aciclovir deve ser considerada. Infecção por HSV
resistentes ao aciclovir ocorre principalmente no contexto de baixas doses profiláticas, terapia
intermitente ou doadores soronegativos (83). Cepas de HSV resistentes ao aciclovir devem ser
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tratadas com o foscarnet endovenoso (40 mg/kg a cada 8 horas ou 60 mg/kg a cada 12 horas por 7 a
21 dias, ou até cicatrização das lesões) (Recomendação B). No caso de resistência ao foscarnet, o
tratamento deve ser feito com o cidofovir (5mg/kg uma vez por semana por 2 semanas e a seguir,
uma vez por semana a cada 2 semanas), sempre associado ao probenecid e com boa hidratação do
paciente (Recomendação B). No caso de lesões cutâneas de HSV resistentes ao aciclovir, mas de fácil
acesso, o tratamento pode ser feito topicamente com cidofovir gel (0,3% ou 1%) uma vez ao dia, ou
com solução oftálmica de trifluridina (5%) a cada 8 horas (Recomendação B).
4.1.2. HHV-6
O herpesvirus humano 6 (HHV-6) é o agente causador do exantema súbito e geralmente todas
as crianças se infectam até os três anos de idade. A reativação pós-TCTH ocorre entre 30 a 60% dos
receptores, sendo mais frequente após transplante de sangue de cordão umbilical, com taxas de
reativação de mais de 90% (84). Os quadros mais consistentemente associados ao HHV-6 são o
retardo na enxertia de plaquetas e monócitos, rash cutâneo e encefalite. Outras manifestações
frequentemente relatadas são pneumonia intersticial idiopática, febre e hepatite, porém com menor
evidência de associação com o HHV-6 (85).
Viremia intermitente ocorre mesmo em hospedeiros imunocompetentes e a detecção de HHV6 em amostras de sangue por PCR qualitativo tem pouco valor no diagnóstico de reativação (86)
(Recomendação B). Portanto, o diagnóstico de reativação de infecção pelo HHV-6 deve ser feito por
PCR quantitativo em amostras de sangue total, plasma ou soro (Recomendação A). O diagnóstico de
encefalite é feito pela detecção de HHV-6 por PCR qualitativo ou quantitativo em líquor em presença
de alterações neurológicas variadas e de imagens na ressonância magnética (Recomendação B).
Suspeita-se que o HHV-6 pode ser o causador da falha de enxertia quando se detecta reativação por
este agente no período de neutropenia (Recomendação B).
No momento não se recomenda vigilância de HHV-6 em receptores de TCTH. Entretanto, é
possível que receptores de transplante não-aparentados, em especial os transpantes de sangue de
cordão se beneficiem desta estratégia para introdução precoce de antiviral (Recomendação B). O

21

tratamento de doença pelo HHV-6 pode ser feito com o ganciclovir (5mg/kg 2x/d) ou o foscarnet
(60mg/kg 3x/d) por pelo menos três semanas. Recomendação B.

4.1.3. Viroses Respiratórias
Os vírus respiratórios apresentam comportamento sazonal que varia de acordo com o vírus em
questão e com a latitude. Alguns apresentam sazonalidade bem marcada em determinadas regiões,
tais como o vírus respiratório sincicial (RSV) em regiões de clima temperado ou subtropical (87,88).
Outros circulam com maior intensidade no inverno, embora possam ser detectados em qualquer
época do ano, tais como influenza, rinovírus, parainfluenza, etc. Nas regiões tropicais, os vírus
respiratórios circulam com maior intensidade no período das chuvas (89). No Brasil, é provável que
as taxas de incidência dos VR nessa população estejam subestimadas, assim como as complicações
decorrentes destas infecções, uma vez que muitos centros de transplante não dispõem do
diagnóstico destas infecções. As infecções pelo RSV, parainfluenza, influenza A e B, adenovirus e
metapneumovirus são relevantes no receptor de TCTH (90) (Recomendação A).
O uso de imunossupressores favorece a infecção persistente e excreção prolongada dos VR
facilitando a transmissão (87). Recomenda-se o diagnósticopara que seja realizada a intervenção
precoce com antivirais e a implantação de medidas de controle da transmissão no ambiente
hospitalar. As técnicas diagnósticas mais recomendadas são a imunofluorescência direta ou indireta
com anticorpos monoclonais e a PCR, PCR multiplex ou PCR em tempo real (Recomendação A).
Os vírus respiratórios passíveis de tratamento com antivirais são RSV (Recomendação A),
parainfluenza (Recomendação B) e influenza (Recomendação A). Para os outros vírus respiratórios as
informações são escassas (Recomendação B).
A ribavirina inalatória é a droga usada no tratamento das infecções pelo RSV e parainfluenza.
No caso de RSV recomenda-se o tratamento com o objetivo de impedir a progressão para pneumonia
(Recomendação A). Estão especialmente sob maior risco de pneumonia e óbito pelo RSV aqueles
infectados pelo RSV antes da enxertia, com linfopenia (≤100 / mm3 no momento da infecção), e em
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uso de altas doses de drogas imunossupressoras (91). Além desses fatores de risco, estudo recente
demonstrou também que os fumantes têm risco maior de pneumonia (92). Recente meta-análise de
estudos utilizando a ribavirina (em qualquer formulação e associada ou não à imunoglobulina)
evidenciou que os pacientes com RSV tratados com qualquer forma de ribavirina apresentaram
menos progressão para pneumonia e menor mortalidade, quando comparados aos pacientes que
não receberam tratamento (93). O melhor resultado observado é com a ribavirina inalatória
(60mg/mL, 2g total, 3x/d por duas horas ou em nebulização contínua, overnight), mas qualquer
formulação da ribavirina está recomendada (94) (Recomendação A).
A profilaxia das infecções pelo RSV com o palivizumab pode ser usada em população pediátrica
de TCTH, mas seu uso é limitado principalmente pelo alto custo e volume de aplicação por via IM
(doses por kg de peso) (Recomendação B).
O tratamento das infecções pelos vírus da influenza A pode ser feito com a amantadina
(100mg 2x/d) ou oseltamivir (75mg 2x/d) por 5 a 10 dias. Em crianças a dose de oseltamivir deve ser
ajustada de acordo com a idade, conforme a tabela abaixo.
Tabela 2- Doses de oseltamivir em crianças.
Idade
Faixa etária ≥ 1 ano

Faixa etária < 1 ano

Dose
≤ 15 Kg

30 mg, 12/12h

> 15 Kg a 23 Kg

45 mg, 12/12h

> 23 kg a 40 Kg

60 mg, 12/12h

> 40 Kg

75 mg, 12/12h

< 3 meses

12 mg, 12/12h

3 a 5 meses

20 mg, 12/12h

6 a 11 meses

25 mg, 12/12h

O vírus da influenza B não é sensível à amantadina e parte das cepas de influenza A são
resistentes, portanto o tratamento preferencial é o oseltamivir que cobre influenza A e B (95,96)
(Recomendação A). Em caso de surto hospitalar de influenza, recomenda-se profilaxia com

23

oseltamivir (75mg por dia) para receptores de TCTH antes do segundo ano do transplante ou com
DECH crônica recebendo doses altas de imunossupressores (Recomendação A)
Embora com ação in vitro contra o adenovirus, drogas como a ribavirina, cidofovir, ganciclovir
e vidarabina não estão oficialmente aprovadas para uso no tratamento de adenovírus (97). Novas
drogas vêm sendo testadas, algumas em ensaios clínicos já em andamento e é possível que aumente
o arsenal de drogas para tratamento dos VR.
Por enquanto, as principais armas no controle das viroses respiratórias em receptores de TCTH
são: vacinação anual contra influenza dos profissionais de saúde e contactuantes domiciliares do
paciente, educação continuada e medidas estritas de controle da transmissão (isolamento de
contato, cohorting de pacientes, lavagem de mãos, etc) (98) (Recomendação A).
4.1.4. Hepatite B
Em caso de doador HBsAg positivo (ver manejo do doador), o receptor deve receber
imunoglobulina específica (HBIg) na dose de 0,06mgl/Kg imediatamente antes da infusão do enxerto
(Recomendação A). Se o doador for anti-HBc positivo, mas com HBsAg e HBV-DNA negativos, o
receptor deve ser monitorizado mensalmente com ALT e, em caso de ascensão deve realizar
pesquisa com HBsAg e HBV-DNA (Recomendação A).
Se o receptor for HBsAg positivo e/ou HBV-DNA positivo, o TCTH pode prosseguir, mas o
paciente deve receber tratamento com lamivudina (100 mg/dia) (Recomendação A).
Para receptores anti-HBc positivos e anti-HBs positivos, o risco de reativação do HBV é
considerado baixo durante a quimioterapia e condicionamento, mas aumenta após o tratamento
prolongado com prednisona para DECH. Nesses casos, os níveis de anti-HBs devem ser monitorizados
a cada 3 meses. Teste de HBV-DNA é mandatório no caso de redução dos níveis de anti-HBs (pode
significar sororeversão) e no caso de aumento de ALT sérica. Se o HBV-DNA for positivo, os pacientes
devem receber tratamento antiviral preventivo com lamivudina na dose de 100mg/d (Recomendação
A). Alternativamente, alguns autores recomendam tratamento profilático em receptores anti-HBc
positivos e anti-HBs positivos durante 1 a 6 meses após o TCTH (Recomendação C). A duração do
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tratamento antiviral nesta situação não está clara, mas é uma prática comum continuar a terapia
durante pelo menos 6 meses após descontinuação de drogas imunossupressoras (Recomendação B).
De modo geral, a terapia antiviral deve ser continuada por pelo menos 6 meses após o transplante
autólogo e durante 6 meses após a descontinuação da imunossupressão em pacientes submetidos a
TCTH alogênicos.
Retorno da replicação do VHB e hepatite clínica com gravidade variável podem seguir a
descontinuação do tratamento antiviral e deve ser monitorada através da medição regular de ALT e
HBV DNA (por exemplo, a cada duas semanas) (99) (Recomendação B). Em pacientes com suspeita de
resistência em função da persistência de HBV-DNA durante o tratamento com lamivudina, o
tenofovir associado ou não ao entecavir pode ser uma alternativa (100) (Recomendação C).
Receptores anti-HBc positivos, mas negativos para HBsAg e anti-HBs, devem ser testados para
HBV DNA. Se o DNA de HBV é indetectável, o paciente deve receber vacinação contra o HBV,
conforme descrito, antes de prosseguir para o TCTH.
Se no sexto mês pós TCTH, o receptor de um doador soropositivo para Hepatite B, não
apresentar marcadores de infecção, deve receber o esquema recomendado para vacinação
(Recomendação B). A imunização ativa também está recomendada para receptores que perdem a
resposta anti-HBs ao longo do seguimento, mas sem aparecimento de HBsAG ou HBV-DNA no soro
(Recomendação B).
4.1.5. Hepatite C
Não há evidencia de maior morbidade da Hepatite C no período de neutropenia, o que não
descarta a necessidade de acompanhamento do receptor. Mesmo que o doador anti-HCV positivo
tenha recebido tratamento antes da coleta das células tronco-hematopoéticas, o receptor deve ser
monitorizado por PCR para HCV mensalmente até o 6º mês pós-TCTH (Recomendação B).

4.2. Infecções Bacterianas
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Nessa fase, os principais fatores associados a risco de infecções bacterianas são: neutropenia
(velocidade de instalação e intensidade); presença de cateteres venosos e desenvolvimento de dano
a mucosa (mucosite) e sua intensidade (101,102). A maioria das infecções bacterianas tem origem na
translocação da microbiota endógena devido a mucosite. Em frequência menor estão as infecções da
corrente sanguínea relacionadas ao acesso venoso central ou periférico (ICS-CVC). Medidas
específicas na prevenção das ICS-CVC estão discutidas no tópico relacionado a IRAS.
4.2.1. Profilaxia antibacteriana
Medidas profiláticas são amplamente utilizadas neste primeiro mês após TCTH. Estas medidas
têm como objetivo evitar ou diminuir a frequência de infecções bacterianas graves relacionadas a
translocação (1). A utilização de antibióticos profiláticos durante o período de neutropenia tem longa
história, com idas e vindas nas recomendações (103–106). A recomendação atual para adultos com
expectativa de neutropenia >7 dias é oferecer fluoroquinolona (ciprofloxacina 500 mg oral 12/12
horas, ou levofloxacina 500 mg oral 1 vez ao dia) a partir do início do condicionamento ou da infusão
de células tronco hematopoiéticas até a recuperação de granulócitos ou o desenvolvimento de febre
e início de terapia antimicrobiana empírica (Recomendação A). Em revisão recente de estudos
apenas contemplando dados em TCTH, profilaxia antibacteriana foi benéfica em reduzir episódios de
neutropenia febril e bacteremias, porém não houve redução de mortalidade (107). Essa
recomendação deverá ser seguida em centros onde a frequência de resistência às quinolonas entre
as enterobactérias seja menor que 30% (108) (Recomendação B). Em centros com frequência maior
que 30%, o benefício da profilaxia para os indivíduos que serão submetidos a TCTH é questionável.
Neste contexto caso a profilaxia com quinolona seja instituída, deve-se fazer uma monitorização
permanente dos perfis de resistência (106) (Recomendação B). Profilaxia com antibiótico anti-Grampositivo (por exemplo, glicopeptídio) é fortemente desencorajada, devido à sua associação com
emergência de resistência e de falha à terapia empírica (109) (Recomendação B). O uso de
metronidazol ou de agentes betalactâmicos na profilaxia também é fortemente desencorajado
(Recomendação B).
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Em relação a pediatria uma avaliação global dos estudos de antibioticoprofilaxia em crianças
com câncer demonstra que não existe uma recomendação específica sobre a utilização dessa prática
(110). A ciprofloxacina é uma alternativa que pode ser utilizada em crianças de alto risco infeccioso
como aquelas submetidas a TCTH durante um período prolongado de neutropenia, ou a
levofloxacina em áreas onde existe um risco de infecção por microrganismos com resistência
documentada a ciprofloxacina (Recomendação D).
4.2.2. Terapia empírica e tratamento de infecções documentadas
Durante a fase pré-enxertia, o paciente deve ser conduzido conforme rotina de manejo do
neutropênico febril, incluindo parâmetros claramente estabelecidos para iniciar antibioticoterapia
empírica durante o período de neutropenia.
4.2.2.1. Manejo da neutropenia febril no TCTH: No episódio de neutropenia febril o
procedimento mandatário e emergencial é iniciar imediatamente antibiótico empírico de
amplo espectro e a instalação de medidas para manter estabilidade clínica. Paralelamente,
recomenda-se a coleta das hemoculturas, pois em cerca de 20 - 30% dos casos é possível a
documentação do agente (111) (Recomendação A). A escolha da terapêutica antibacteriana
inicial deve ser baseada na avaliação clínica, nos dados microbiológicos locais e de fatores
relacionados ao paciente individualmente, como histórico de colonização ou infecção previa
por bactéria multirresistente (MDR) (112) (Recomendação C). Existem duas abordagens
definidas: a abordagem de escalonamento e de-escalonamento de antimicrobianos, a escolha
de qual estratégia seguir dependerá dos dados avaliados no momento do início do quadro.
a) Escalonamento de antimicrobianos: Em situações em que não há instabilidade
hemodinâmica, ou história de infecção ou colonização prévia por patógeno MDR, a escolha da
abordagem de escalonamento é mais adequada. Nessa abordagem inicia-se com droga em
monoterapia (112). As opções terapêuticas incluem os betalactâmicos: cefepima, ceftazidima,
piperacilina-tazobactam e os carbapenêmicos (Recomendação A). Com base em estudos, a
recomendação mais forte é a utilização de piperacilina-tazobactam ou cefepima como droga
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empírica em monoterapia (113,114) (Recomendação A). Utilização de carbapenêmicos como
terapêutica empírica inicial é desencorajada, principalmente devido a sua associação com
colite pseudomembranosa. Esta classe de antimicrobianos deverá ser restrita a falha
terapêutica ou a situações epidemiológicas específicas, como surtos de enterobactérias com
produção de beta-lactamase de espectro expandido (ESBL) (114) Recomendação A. Não há
nenhuma recomendação de modificação do esquema empírico em casos de utilização de
profilaxia antimicrobiana prévia com quinolona (106). No entanto, dados recentes mostram
emergência de resistência entre Gram-negativos, com atenção especial as produtoras de ESBL,
em unidades com uso contínuo e também com uso intermitente de profilaxia com quinolonas
(115). Recomenda-se vigilância contínua do padrão de susceptibilidade dos isolados clínicos
das unidades de onco-hematologia (Recomendação B).
b) De-escalonamento de antimicrobianos: Em casos de instabilidade hemodinâmica, sepse
grave, histórico de infecção ou colonização por patógeno MDR, ou situação endêmica de surto
de MDR na unidade, a opção recomendada consiste em iniciar terapia antmicrobiana ampla
seguida de de-escalonamento (112,116). Nessa estratégia, inicia-se empiricamente uma
combinação de drogas baseada nos dados microbiológicos (colonização por ESBL, ERC, MRSA,
VRE, entre outros) ou de acordo com os dados clínicos (instabilidade, sepse). Os seguintes
esquemas são propostos: carbapenêmicos; β-lactâmico+aminoglicosídeo; β-lactâmico +/aminoglicosídeo +/- tigeciclina; associação de polimixina B/E ao esquema empírico inicial; ou
cobertura anti-estafilocócica associada. Após os resultados iniciais de culturas e definição
clínica, deverá ser realizada a adequação do espectro. Sugerimos que essa estratégia seja
utilizada em casos selecionados ou em situações epidemiológicas pontuais.
c) Bactéria MDR, culturas de vigilância e neutropenia febril: Não existe estudo controlado que
mostre o benefício do uso da cultura de vigilância para o direcionamento da cobertura
empírica durante a neutropenia febril. Entretanto, em pacientes colonizados com bactérias
MDR com alto risco para o desenvolvimento de infecção de corrente sanguínea, alguns autores
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recomendam o uso de terapia empírica baseado na colonização do paciente (117,118). Os
principais fatores de risco para infecção de corrente sanguínea por bactérias MDR são uso
prévio de antibiótico de largo espectro, colonização por bactéria MDR, mucosite e DECH que
aumentam o risco de translocação do TGI. Estudos em pacientes colonizados com VRE
demonstraram que uso de dirigido de antibiótico com ação contra VRE (no caso a linezolida)
durante a neutropenia febril diminuiu a taxa de infecção de corrente sanguínea por VRE,
entretanto, sem ter impacto na mortalidade (Recomendação C) (119). Os estudos não
demonstraram retardo na enxertia da medula ou plaquetopenia mais grave no grupo que
recebeu a linezolida comparado ao grupo que recebeu glicopeptideo, mostrando que o uso
desse antibiótico é seguro nessa população de paciente (119). É importante ressaltar que o uso
dirigido de drogas com ação anti-VRE pode levar ao aparecimento de resistência a essas
drogas, como descrito para linezolida em centros com consumo alto desse antibiótico e ou em
pacientes com uso superior a sete dias (Recomendação D). Portanto, o uso empírico da
linezolida deve ser controlado e indicado apenas em situações de alto risco.
Dados de infecções por bactérias gram-negativas MDR nos pacientes TCTH são escassos.
Entretanto um estudo mostrou que o uso de polimixina B foi seguro no tratamento da
neutropenia febril (117,118,120) (Recomendação C). Estudo em pacientes de terapia intensiva
preconiza o uso empírico de polimixina B ou E nos pacientes com sepse em centros com 30%
ou mais casos de infecção por gram-negativos MDR. Apesar do baixo grau de evidência, o uso
de polimixina na neutropenia febril pode ser considerado, por causa da alta mortalidade das
ICS por bactérias MDR durante a neutropenia. A mortalidade de ICS por P. aeruginosa
resistente aos carbapenêmicos, por exemplo, varia de 30 a 60% e em casos de novo episódio
de ICS a mortalidade fica de acima de 80%. Durante surto de bactérias MDR, alguns autores
(117,118,120) recomendam o uso dirigido do antibiótico baseado na cultura de vigilância
durante a neutropenia febril e o descalonamento após os resultados das culturas
(Recomendação C). Em pacientes colonizados por enterobactérias resistentes a carbapenens
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(E), a associação de uma droga ativa contra este agente (aminoglicosídeo, tigeciclina,
polimixina B ou colistina) ao esquema empírico do neutropênico febril deverá ser
individualizada caso a caso, não havendo no momento recomendação baseada em evidencia
(116) (Recomendação D). No entanto, toda a decisão sobre a escolha da droga empírica a ser
utilizada deverá ser guiada pelos dados microbiológicos locais de cada centro. A figura 1
sugere um fluxograma para tratamento da neutropenia febril em receptores de TCTH
colonizado por bactéria MDR.

Colonizado por
Pseudomonas
MDR e/ou
Enterobactérias
produtoras de
carbapenemases

Estável

Meropenem
2g 8/8h

Instável

Mero+Colistin
+Amica+G+

48h

Colistin
5mg/kg
ataque e
100mg 8/8h

Cobertura G+ (DECH TGI+colonização VRE-linezolida)
Instabilidade
hemodinâmica

Mucosite
grave

ICRSR

Pele

Figura 1. Algoritmo de tratamento da neutropenia febril em receptores colonizados por MDR

Cobertura anti-estafilococica como a vancomicina, teicoplanina ou linezolida não está indicada
no esquema empírico inicial (121–124) (Recomendação A), pelo risco de selecionar cepas de
enterococos resistentes e por não demonstrar nenhum benefício em relação à mortalidade e ao
tempo para resolução da febre (123–125) (Recomendação A). A associação de glicopeptídio
(vancomicina ou teicoplanina) ou de linezolida está indicada nas seguintes situações: a) em pacientes
com sepse grave; b) quando há isolamento de cocos Gram-positivos resistentes, particularmente
estafilococos meticilino-resistentes; ou c) se há suspeita de infecção por estes germes, como no caso
de infecções relacionadas a cateter venoso central (Recomendação A). A linezolida, droga disponível
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em apresentação oral e endovenosa, foi comparada à vancomicina em um ensaio clínico em
pacientes neutropênicos febris com infecção documentada ou suspeita por bactéria Gram positiva,
incluindo bacteremias (126). A linezolida resultados semelhantes em relação aos desfechos
microbiológicos, porém com resolução da febre mais rapidamente que o braço controle. Também se
associou a menor toxicidade renal. No entanto, um efeito adverso frequente é a queda do número
de granulócitos e de plaquetas durante o uso, porém com recuperação dos níveis hematimétricos
após sua suspensão. Este estudo demonstrou segurança no uso desta droga em neutropênicos.
A modificação do esquema empírico inicial está indicada em situações caracterizadas por falha
clínica ou microbiológica, ou por toxicidade ao esquema inicial (Recomendação B).
A falha clínica pode ser observada em situações de mucosite gastrointestinal grave e quando
há suspeita de tiflite. Nestes casos, a introdução de metronidazol associado ao esquema empírico é
fortemente recomendada. O aparecimento de diferentes sinais clínicos ou de instabilidade
hemodinâmica também é indicação de falha clínica e recomenda-se o aumento de espectro
antimicrobiano e busca de diagnóstico microbiológico. Febre persistente como sintoma isolado em
paciente estável e sem documentação clinica ou microbiológica não é indicação de troca empírica e
sim de intensificação de busca diagnóstica. Nessas situações, indica-se minucioso exame físico, com
especial atenção a pele, coletar novos sets de hemocultura e rastreamento por imagem.
O ajuste do antimicrobiano em situações de documentação de infecção e constatação de falha
microbiológica deverá ser feito de acordo com o antibiograma do agente isolado. O espectro mínimo
da droga ou da combinação de drogas deverá ser de cobertura para enterobactérias e para
Pseudomonas spp, e deverá ser mantido até a recuperação neutrofílica. Novas drogas estão
disponíveis para o tratamento das infecções documentadas (como linezolida, daptomicina,
tigeciclina, entre outros), porém em sua maioria em associação com o esquema empírico inicial, pois
não oferecem o perfil mínimo de cobertura para o neutropênico febril. A daptomicina e tigeciclina
ainda não estão liberadas na população pediátrica. É importante ressaltar que diversos estudos já
demonstraram que pacientes com bacteremia ou com infecção documentada demoram cerca de 5
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dias para resolver a febre, portanto, não é indicada troca de antimicrobiano apenas por persistência
de febre, se o espectro antimicrobiano estiver adequado e o estado geral mantido (127,128).
Diminuição do espectro antimicrobiano só deverá ocorrer após resolução da neutropenia.
Em um cenário de escassez de novas drogas contra bactérias MDR a terapia combinada no
tratamento de infecções por esses agentes vem sendo cada vez mais sugerida. Em situações com
documentação microbiológica de infecção por enterobactéria resistente a carbapenens (ERC), a
associação de drogas antimicrobianas (entre elas: meropenem em alta dose, duplo carbapenema,
colistina ou polimixina B, tigeciclina e aminoglicosideos), alguns estudos demonstraram uma menor
mortalidade em relação a monoterapia (129,130). Porém, incluíram outros pacientes além de
neutropênicos e receptores de TCTH, são retrospectivos e não avaliaram o sinergismo in vitro
(Recomendação B). Duas meta-análises recentes apresentam resultados discordantes em relação ao
benefício dessa conduta que aumenta os custos e efeitos adversos (131,132). O sinergismo in vitro
precisa ser padronizado e estudos prospectivos realizados para comprovar o custo benefício da
terapia combinada. Recomenda-se a orientação de um infectologista na condução dessas situações.
O uso de imunoglobulina parece ser promissor, estudo em modelos animais e in vitro
mostraram o benefício dessa estratégia que não teria impacto na pressão seletiva que levaria ao
aparecimento de bactérias MDR e ou pan-resistentes (133).
A duração do tratamento antimicrobiano deverá ser guiada pela documentação de infecção
(pelos critérios da Immunocompromised Host Society) e pela recuperação neutrofílica (neutrófilos >
500 células/mm³) (134,135). Em pacientes sem documentação de infecção (Febre de origem
indeterminada- FOI) e com recuperação neutrofílica a antibioticoterapia deverá ser suspensa
(Recomendação D). Em casos de documentação de infecção, o tempo de tratamento dependerá do
tipo de infecção, porém não é recomendada suspensão de antimicrobiano antes da recuperação da
neutropenia (Recomendação D). Paciente com perspectiva de neutropenia prolongada, afebril, sem
nenhuma documentação de infecção e estável a utilização de antimicrobiano poderá ser suspensa
após 5 a 7 dias. Neste caso anterior, também é recomendado por especialistas a troca do
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antimicrobiano empírico por antibiótico profilático (Recomendação D). Não é recomendada a
suspensão da droga em pacientes com instabilidade hemodinâmica, mucosite ou outro fator de risco
para infecção (127) (Recomendação D).
Vale ressaltar que a documentação de infecção é prioritária para a avaliação do episódio de
neutropenia febril e para seu adequado manejo; portanto, coleta de hemocultura no início e na
persistência de febre e a realização de exames de imagem são essenciais para adequada condução
terapêutica nesta situação.
Devido a emergência de cepas resistentes e das poucas opções terapêuticas disponíveis, estão
sendo estudadas medidas para melhorar a performance de drogas antimicrobianas baseadas na sua
farmacocinética e farmacodinâmica (PK/PD). Aumento de dose, diminuição do intervalo entre doses
ou de prolongamento do tempo de infusão são as medidas teoricamente possíveis para a melhor a
performance dos betalactâmicos. Poucos dados estão disponíveis para pacientes neutropênicos
(136). Estudos retrospectivos e poucos prospectivos na população de neutropênicos febris estão
disponíveis. (137–142). Nesses estudos preliminares, uso de infusão prolongada (em 3 – 4 horas) de
imipenem, meropenem ou piperacilina-tazobactam resultaram em concentração sérica acima do MIC
por um tempo maior, no entanto não há dados clínicos específicos que comprovem maior eficácia
até esse momento. Indicação de infusão prolongada deve levar em conta a estabilidade dos
produtos. Recomenda-se fortemente que a dose antimicrobiana seja calculada a cada paciente a
partir do valor do clearance de creatinina (143) (vide Tabela 3).

Tabela 3: Dose, intervalo, e tempo de infusão de betalactâmicos baseada na depuração
estimada de creatinina
Droga
Piperacilina-tazobactam

Clearance de
creatinina (mL/min)

Dose

Intervalo entre

Tempo de

doses

infusão

>20

4,5g

8/8 horas

4 horas

<20

4,5g

12/ 12 horas

4 horas
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Meropenem

Cefepima

Imipenem

>50

1 a 2g

8/8 horas

3 horas

25 a 49

1 a 2g

12/ 12 horas

3 horas

10 a 24

500mg a 1g

12/ 12 horas

3 horas

<10

500mg a 1g

24/ 24horas

3 horas

>50

2g

8/8 horas

4 horas

30-49

2g

12/ 12 horas

4 horas

15 – 29

1g

12/ 12 horas

4 horas

<15

1g

24/ 24 horas

4 horas

>70

500mg – 1g

6/ 6 horas

3 horas

41-70

500 – 1g

8/8 horas

3 horas

21-40

250-500mg

6/ 6 horas

3 horas

<20

250-500mg

12/ 12 horas

3 horas

Observação: consultar tabelas especificas para ajuste de doses em indivíduos em dialise continua
ou intermitente.

4.3. Infecções Fúngicas
Nesta fase do transplante as IFI mais frequentes são as por Aspergillus sp. e por Candida (144).
As medidas de prevenção e controle destas infecções são principalmente relacionadas ao controle do
ambiente, e ao uso de agentes antifúngicos em profilaxia, terapia empírica ou tratamento de
infecção documentada. De modo geral, o controle da candidíase invasiva é feito através da profilaxia
com o fluconazol (145,146) (Recomendação A). A aspergilose invasiva (AI) é a infecção por fungos
filamentosos mais comum em pacientes com neoplasias hematológicas e naqueles submetidos a
transplante alogênico. A abordagem da aspergilose invasiva baseia-se na investigação de fatores de
risco e terapia pre-emptive baseada em marcadores precoces de adoecimento tais como tomografias
de tórax (aspergilose pulmonar) e pesquisa de antígenos de Aspergillus sp em soro através da
detecção de galactomanana (GM) (147) (Recomendação B).
Atualmente, outros antifúngicos com espectro também contra fungos filamentosos estão
disponíveis para profilaxia de fungos filamentosos, porém os estudos foram realizados em pacientes
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onco-hematológicos e, portanto, não há recomendação nesta fase do TCTH. Da mesma forma, outros
biomarcadores tais como beta-D-glucana (BDG) e PCR têm sido usados na vigilância das infecções
fúngicas, porém ainda não estão validados para uso clínico.
4.3.1. Controle do Ambiente
É recomendado filtro HEPA com taxa de filtração do ar superior a 12 trocas por hora para
pacientes submetidos a TCTH alogênico, devido ao risco aumentado de infecções por fungos
filamentosos veiculados pelo ar (Recomendação B). Para pacientes submetidos a TCTH autólogo o
ambiente protegido deverá ser considerado em situações muito especiais, quando houver
expectativa de neutropenia prolongada. O sistema de ventilação deve ser avaliado continuamente
para garantir filtragem, fluxo de ar e diferencial de pressão adequados nos quartos. No entanto, na
ausência de surtos de infecções fúngicas não há necessidade de culturas de rotina do ambiente.
4.3.2. Profilaxia Antifúngica
Profilaxia antifúngica têm como objetivo evitar ou diminuir a frequência de IFI. Durante o
período pré-pega do enxerto os pacientes têm risco de desenvolver infecções fúngicas invasivas por
Candida e por fungos filamentosos, especialmente aspergilose invasiva e fusariose invasiva (144). O
risco é determinado por diversos fatores, entre eles: doença de base, história prévia de IFI, tempo de
neutropenia previsto, desenvolvimento de DECH e sua gravidade, dose de corticoesteróide usado e
ainda fatores relacionados ao ambiente que possam contribuir com a carga fúngica dispersa no ar
(disponibilidade de leito com filtro HEPA, reformas e obras na instituição, incidência de IFI do
serviço).
Usando esses parâmetros, os indivíduos podem ser classificados em risco muito baixo, baixo
ou alto de IFI. Pacientes em risco baixo, como os autólogos que cursem com pouco mucosite, não
tem indicação de profilaxia antifúngica. O uso de fluconazol para profilaxia de candidíase invasiva é
opcional no TCTH autólogo (Recomendação C), podendo ser usado apenas em situações de maior
risco, como mucosite gastrointestinal intensa, manipulação in vitro do enxerto, ou uso de análogo da
purina (fludarabina ou 2-CDA) nos seis meses pré-TCTH. Nos pacientes de risco baixo, recomenda-se
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apenas profilaxia anti-Candida, com fluconazol. O uso de fluconazol é recomendado nos receptores
de TCTH alogênico que apresentem expectativa de neutropenia menor que 14 dias, estejam em
ambiente filtrado e não apresentem outro critério de risco (145). A dose recomendada para adultos é
400 mg/dia. O início da profilaxia deverá ser concomitante ao condicionamento, podendo ser
estendida até o D+75 pós TCTH (146) (Recomendação A).
Na população pediátrica identificamos dois ensaios clínicos controlados randomizados
(148,149). Em ambos os estudos, a profilaxia com fluconazol 400mg/dia reduziu significantemente o
número de DFI uma vez que reduziu o número de infecções por Candida spp. Embora crianças
menores que 12 anos tenham sido excluídas desses estudos, a recomendação pode ser estendida a
crianças acima de 1 mês de idade uma vez que existe um amplo conhecimento sobre a segurança e a
eficácia dessa droga nessa faixa etária. A dose ideal da droga em pediatria não está tão clara quanto
na população adulta. A recomendação equivalente a dose utilizada nos adultos de 400mg/dia varia
de 8-12mg/kg/dia para crianças com < 40kg; acima desse peso utilizar a dose de adulto (150–153).
Para crianças onde o fluconazol é contraindicado, administrar equinocandina como alternativa
terapêutica (Recomendação B).
Uma alternativa ao fluconazol é a micafungina. A droga tem atividade in vitro contra Candida
spp e Aspergillus spp e se mostrou comparável ao fluconazol em um estudo randomizado em TCTH
alogênico, na dose de 50 mg por dia IV. A frequência de aspergilose invasiva foi menor no grupo que
recebeu micafungina, embora não estatisticamente significante (152). Uma preocupação potencial
do uso de micafungina na profilaxia em TCTH alogênico é que o seu uso em dose baixa (metade da
dose terapêutica para candidemia) pode resultar na ocorrência de candidemia por espécies
resistentes às equinocandinas, além de que essa classe de antifúngicos apresenta baixa concentração
no trato gastrointestinal o que pode precipitar emergência de cepas resistentes.
Estudos clínicos com micafungina conduzidos exclusivamente em crianças são limitados, e
recomendações sobre a dose de micafungina baseada em evidências são difíceis de fazer. Entretanto
considerando a dose recomendada na população adulta, a equivalência em pediatria recomendada
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baseada em um ensaio clínico incluindo crianças é 1mg/kg/dia sendo no máximo 50mg/dia (154).
Crianças com baixo peso requerem doses mais altas por quilograma de peso mas não existe ainda
evidência para que uma recomendação específica seja feita (152).
Com o uso universal de fluconazol em TCTH alogênico, os fungos filamentosos (especialmente
Aspergillus e Fusarium) são os principais agentes causadores de IFI. Assim, o uso de azólicos de
espectro estendido como o voriconazol, o posaconazol se tornam alternativas interessantes para
profilaxia. O voriconazol, disponível em formulação oral e endovenosa, foi comparado a fluconazol
em um estudo randomizado (155). Além da profilaxia, os pacientes eram monitorizados duas vezes
por semana com dosagens de galactomanana sérica. Não houve diferença na frequência de IFI nos
dois grupos. Assim, embora teoricamente esse antifúngico possa prevenir aspergilose invasiva, não
há evidências de sua superioridade em relação ao uso de fluconazol associado a monitorização com
galactomanana sérica, e nenhuma recomendação formal pode ser feita. Estudos recentes
demonstram que há uma grande variação nas concentrações séricas atingidas do voriconazol com o
uso da dose recomendada, principalmente na população pediátrica (156). Baixas concentrações
séricas foram associadas com escape de infecções e por isso atualmente é recomendado a
monitorização do seu nível sérico e ajuste caso necessário.
A dose utilizada na profilaxia em pacientes pediátricos é a mesma para terapêutica e está
sumarizada na tabela 4. Ainda em relação ao voriconazol, especial atenção deve ser dada a interação
medicamentosa com diversas drogas amplamente utilizadas no contexto do TCTH, como a
ciclosporina por exemplo, e relacionadas a toxicidade (157,158). Deve-se avaliar o risco benefício ao
utilizar a formulação endovenosa em pacientes com disfunção renal.
O posaconazol está disponível atualmente no Brasil, porém apenas na sua formulação oral.
Essa droga, por ter espectro mais amplo que o voriconazol e pela sua ampla distribuição e
concentração tecidual é o antifúngico com melhor perfil para profilaxia. Não há estudo randomizado
do uso dessa droga na fase precoce/neutropênica do TCTH alogênico, porém a partir de dados
sólidos que comprovam benefícios atingidos com o uso dessa droga como profilaxia em indivíduos
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em tratamento de leucemia mielóide aguda com longos períodos de neutropenia, sua utilização na
fase precoce tem sido sugerida (159) (Recomendação C). O posaconazol também apresenta um perfil
de interação melhor que o do voriconazol. A absorção da solução oral dependerá da sua
administração concomitante a alimentos gordurosos, sendo de difícil utilização em pacientes em
jejum ou intolerantes. Não há recomendação de dosagem de nível sérico, porém o estado de
equilíbrio (steady-state serum concentration) da droga ocorre apenas após 7 dias do seu início (160).
O posaconazol está liberado para pacientes acima de 18 anos. Embora seja possível que crianças
menores que 13 anos se beneficiem da profilaxia com posaconazol, a experiência do uso da droga é
limitada e falta recomendações específicas com relação a dose nessa população.
O isavuconazol ainda não está disponível no mercado brasileiro e não há estudo até o
momento do uso dessa droga como profilaxia no TCTH.
Com relação à profilaxia secundária, embora não haja estudo clínico randomizado propondo
intervenções especificas para indivíduos com história de IFI prévia e que irão ser submetidos a um
TCTH alogênico, estudos retrospectivos e alguns prospectivos mostram que a profilaxia secundária
diminui o risco de reativação da IFI e deve ser indicada (Recomendação A). Em estudo prospectivo
recente, a droga profilática escolhida foi a mesma utilizada na terapia primária da IFI. Essa escolha
mostrou-se eficaz no controle da reativação em um coorte de 136 indivíduos com aspergilose
invasiva prévia (Recomendação B). Nesse mesmo estudo, indivíduos com IFI e critérios de atividade
no momento do TCTH tiveram maior número de reativações que aqueles com doença estável (161).
Em situações consideradas de alto risco de reativação, o transplante poderá ser adiado
temporariamente e/ou a escolha droga para profilaxia secundária deverá ser avaliada com cautela. O
uso de protocolos que gerem menor tempo de neutropenia também tem sido sugerido (162–164)
(Recomendação C).
4.3.3. Terapia Empírica e Pre-emptiva
Devido à alta mortalidade associada as IFI, a terapêutica empírica era indicada para paciente
neutropênico que persistisse com febre (128). No entanto, essa estratégia vem sendo revista, e a
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terapia pre-emptiva ou guiada por diagnóstico está cada vez mais sendo utilizada. Na terapia
empírica, a presença de febre não responsiva a antibióticos é o gatilho para o início da terapia
antifúngica. Já na estratégia pre-emptiva ou guiada por diagnóstico, outros marcadores de infecção
são utilizados, como vigilância com marcadores fúngicos antigênicos ou moleculares (beta 1,3
glucana, galactomanana ou PCR para fungo), vigilância de alterações radiológicas (tomografias de
tórax e seios da face) e dados clínicos (165). Esta estratégia de tratamento já demonstrou diminuir a
utilização de antifúngicos sem impactar em mortalidade relacionada a infecção fúngica (147,166).
4.3.3.1. Terapia antifúngica empírica: A terapêutica antifúngica empírica (se escolhida) deve
ser iniciada nos pacientes submetidos a TCTH que permanecem neutropênicos por mais de 4 dias em
uso de antibioticoterapia de amplo espectro e deve ser continuada até a resolução da neutropenia
na ausência da documentação da DFI (Recomendação B). As opções de antifúngico incluem:
caspofungina ou anfotericina lipossomal, ambos aprovados para pediatria sem restrição de idade
(Recomendação A). Abordagem semelhante deve ser feita ao paciente que volta a fazer febre após
período afebril e ainda está neutropênico. Embora não exista nenhum dado disponível na literatura
para pacientes que fazem uso de profilaxia anti-fungo filamentoso, a troca de classe de antifúngico
para outro com cobertura para fungo filamentoso na presença de febre é razoável (153,167)
(Recomendação D).
A terapia antifúngica empírica é uma prática comum utilizada em crianças neutropênicas que
mantém febre em uso de antibioticoterapia de amplo espectro. Três ensaios clínicos randomizados
prospectivos comparando três agentes antifúngicos diferentes para terapêutica empírica em crianças
com leucemia ou submetidas a TCTH mostrou que a caspofungina foi melhor tolerada que a
anfotericina B lipossomal e esta foi menos nefrotóxica que a anfotericina B deoxicolato. A
anfotericina B complexo lipídico apesar de ter sido menos nefrotóxica que a anfotericina B
deoxicolato esteve associada a um maior número de eventos adversos (168–170). A eficácia e a
segurança da caspofungina reportada por ensaios clínicos pediátricos randomizados estão alinhadas
com a população adulta (169) (Recomendação A).
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4.3.3.2. Terapia pre-emptive: A uso da terapia antifúngica pre-emptiva que utiliza parâmetros
clínicos, métodos laboratoriais não baseados em cultura e radiográficos para iniciar o antifúngico nos
pacientes neutropênicos está bem estabelecida na população adulta e tem sido utilizada para
minimizar a exposição desnecessária a antifúngicos. Portanto, em instituições que tenham estrutura
com capacidade de diagnostico adequado (tomografia de alta resolução e teste de galactomanana
sérica seriada), a sugestão é monitorização com galactomanana 2 a 3x/semana (recomendação B) e
monitorização com tomografia computadorizada de tórax e seios da face para aqueles com febre
persistente ou recorrente, independente de terem sintomas respiratórios (147) (Recomendação B).
Até o momento, o uso de outro biomarcador como rastreio de doença fúngica invasiva que não a
galactomana não está validado para uso clínico (Recomendação C).
Nenhum estudo utilizando essa abordagem em pediatria foi reportado. Essa estratégia é
portanto uma opção que pode ser utilizada em pediatria (sem grau de recomendação) com o pré
requisito de rápida disponibilidade da realização de CT de tórax e de resultados de galactomanana
(153). Estratégias de abordagem terapêutica em pediatria estão sumarizadas na tabela 2.
Atualmente as recomendações para o início de terapia antifúngica em neutropênicos deverão
ser guiadas pela suspeita clínica de candidíase invasiva ou de infecção fúngica por fungo filamentoso:
a) Candidíase invasiva: Se houver suspeita de candidíase invasiva, definida como presença de
febre persistente ou recorrente a despeito de antibióticos em pacientes com neutropenia +
mucosite, introduzir antifúngico se não estiverem recebendo antifúngico profilático (Recomendação
A). Nesta situação as opções terapêuticas são: uma equinocandina (Recomendação A) ou uma
preparação lipídica de anfotericina B (Recomendação A) (171–173). O uso de anfotericina B em
deoxicolato deve ser desconsiderado, especialmente se o paciente está recebendo drogas
nefrotóxicas concomitantes, tem doença de base com alto risco de insuficiência renal ou tem
disfunção renal prévia.
b) Fungo filamentoso: Febre persistente ou recorrente a despeito de antibióticos em pacientes
com neutropenia prolongada SE não estão recebendo voriconazol ou posaconazol profilático e
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apresentarem neutropenia superior a 10 dias, é recomendado iniciar terapia antifúngica empírica
com espectro para fungo filamentoso (Recomendação A). Em pacientes com menos de 10 dias de
neutropenia, não está recomendado, a menos que tenha algum sinal clínico sugestivo
(Recomendação B). Nesta indicação de terapia empírica, estão disponíveis as seguintes opções
terapêuticas:

equinocandina

(Recomendação

A),

preparação

lipídica

de

anfotericina

B

(Recomendação A), e anfotericina B desoxicolato (172,173). Pacientes com drogas nefrotóxicas
concomitantes, doença de base com alto risco de Insuficiência renal ou com disfunção renal prévia
não devem receber anfotericina B em deoxicolato.
4.3.4. Tratamento de infecções documentadas
Em situações com documentação de infecção fúngica, as recomendações são as seguintes:
4.3.4.1. Aspergilose Invasiva: Para aspergilose invasiva, a primeira opção é o voriconazol IV ou
VO (6 mg/kg 12/12 h no primeiro dia e após 4 mg/kg 12/12 h) (174) (Recomendação A). Em pacientes
graves, usar IV no início (recomendação B). Alternativa ao voriconazol é L-AMB (3 mg/kg/d)
(Recomendação B). Avaliar início de terapia combinada com voriconazol e anidulafungina em casos
especiais (175) (Recomendação A). Recomenda-se dosagem de nível sérico para ajuste de doses (8)
(157). Deve-se estar atento às interações medicamentosas.
Na população pediátrica, o voriconazol está liberado para crianças acima de 2 anos de idade e
as doses naquelas abaixo de 12 anos ou com peso inferior a 40kg são: voriconazol 9mg/kg/dose
12/12h (droga de escolha) seguido de 8mg/kg/dose de 12/12h nos dias subsequentes. A anfotericina
lipossomal na dose de 3mg/kg/dia também é considerada droga de primeira linha em crianças. Como
alternativa, anfotericina B em complexo lipídico: 5mg/kg/dia ou caspofungina (70mg/m² no D1 e
depois 50mg/m²). Em caso de não resposta, avaliar necessidade de terapia combinada (drogas
pediátricas estão sumarizadas na tabela 4.
Tabela 4: Doses recomendadas na pediatria adaptado ECIL 4 (Groll AH, 2014):
Antifúngico

Dose recomendada

Observações
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Fluconazol

8 -10mg/kg/dia
Máx: 400mg/dia, IV ou VO

Ativo apenas contra leveduras,
utilizado como profilaxia em
instituições onde a incidência
de DFI por fungo filamentoso é
baixa ou existe possibilidade de
diagnóstico precoce destas
infecções

Itraconazol

5mg/kg/dia VO 12/12h
Crianças >2 anos
Recomendado fazer nível sérico

Não aprovado em crianças
menores que 18 anos.
Recomendado nível sérico
(concentração no vale >
0,5mg/L

Voriconazol

2 a 12 anos ou 12 a 14 anos com
peso < 40Kg: 8mg/kg/dose de
12/12h (fazer 9mg/kg/dose no
D1)
>15 anos ou 12-14 anos >40Kg:
4mg/kg/dose de 12/12h (fazer
6mg/K/dose no D1)

Nível sérico é recomendado
(Concentração no vale: 1 a 5
mg/L)

Posaconazol

Profilaxia: 600mg/dia de 8/8 h
Tratamento: 800mg/dia de 6/6h

Aprovado em crianças acima de
13 anos de idade. Nível sérico
da droga é recomendado
(concentração no vale
>0,5mg/L)

Micafungina

Profilaxia: 1mg/kg/dia – em
crianças com peso acima de
50Kg 50mg/dose IV 1x/dia
Tratamento candidemia: 24mg/kg IV 1x/dia (criança acima
de 50 kg: 100 a 200mg)

Caspofungina

70mg/m2 IV Uma vez ao dia
(D1) e 50mg/m2 IV uma vez ao
dia nos dias subsequentes

Anfotericina B
lipossomal

3-5mg/kg/dia IV uma vez ao dia

Anfotericina B
complexo lipídico

5mg/dia/dia IV uma vez ao dia

4.3.4.2. Candidíase Invasiva: Em caso de candidíase invasiva, tratar com equinocandina
(caspofungina, micafungina ou anidulafungina) se o paciente recebeu profilaxia prévia com
fluconazol (maior risco de C. glabrata ou C. krusei) ou se o paciente está instável (128,176)
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(Recomendaçao A). Outras opções são: AMB (Recomendação A), ou voriconazol (para pacientes sem
fluconazol prévio) (Recomendação A). Fluconazol terapêutico poderá ser dado a pacientes estáveis e
sem exposição prévia a azólico (Recomendação A). Uso de fluconazol ou voriconazol como terapia
sequencial também está indicado após a confirmação de espécie sensível a essas drogas. Na
população pediátrica, as recomendações são extrapoladas dos estudos em adultos, porém vale
ressaltar algumas considerações: a dosagem de micafungina ainda não está bem estabelecida na
pediatria, estudos sugerem uma farmacocinética linear, com inversa correlação da dose com a idade:
doses de 3 a 4mg /kg/dia para crianças de 2 a 8 anos de idade e de 2-3 mg/kg para aqueles entre 9 e
17 anos de idade (177). Estudos em crianças menores de 15 Kg sugerem um volume de distribuição
maior e uma maior depuração da droga necessitando de doses de 5 a 7 mg/kg/dia. Em recémnascidos pré termo a dose recomendada é de 15mg/kg/dia.
4.3.4.3. Fusariose: Para a fusariose não há consenso sobre a droga de escolha. Entretanto,
como dados in vitro sugerem que Fusarium solani, a espécie mais frequente, tem susceptibilidade
reduzida aos azólicos, e mais prudente iniciar o tratamento com uma preparação lipídica de
anfotericina B (3-5 mg/kg) (Recomendação B). Outra opção é voriconazol IV ou VO (6 mg/kg 12/12 h
D1 → 4 mg/kg 12/12 h) (Recomendação B). Considerar terapia combinada se paciente não responde
a terapia (178–180) (Recomendação B). Dados do uso de posaconazol em outras formulações e de
isavuconazol ainda não foram publicados e essas formulações ainda não estão disponíveis no paÍs.
Para a população pediátrica, as recomendações seguem as do adulto, sendo drogas de escolha
voriconazol ou L-Amb. Nesta população, as doses de voriconazol são maiores conforme descrito no
item relacionado ao tratamento de aspergilose invasiva, e é recomendada a monitorização do nível
sérico (Recomendação A).
4.3.4.4. Mucormicose: Na mucormicose a única opção terapêutica no momento é uma
preparação lipídica de anfotericina B (3-5 mg/kg, dependendo da preparação) (Recomendação A).
Posaconazol VO é uma opção na terapia de resgate (181). Na população pediátrica, existe uma
revisão sistemática da literatura publicada em 2007, onde foram revistos 157 casos de mucormicose
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em pacientes pediátricos (0-18 anos de idade)(182). O tratamento com anfotericina B associado a
abordagem cirúrgica teve impacto na sobrevida dos pacientes (182,183). A dose de L-Amb
recomendada é 3-5mg/kg/dia e de Posaconazol a dose varia conforme o peso: crianças com peso <
34Kg: 4,5– 6 mg/kg/dia de 6/6h ou 9-12 mg/kg/dia de 12/12h dependendo da tolerância. Crianças
com peso > 34Kg utilizar dose de adulto: 200mg de 6/6h ou 400mg a cada 12h dependendo da
tolerância - Dose máxima: 800mg/dia. A farmacocinética do posaconazol em crianças menores que
18 anos, não foi bem estudada ainda. Estudo pequeno incluindo 12 pacientes pediátricos acima de 8
anos de idade, sugere uma semelhança aos adultos (184).

5. MANEJO DE INFECÇÃO APÓS ENXERTIA E ATÉ D+100

5.1. Infecções Virais
5.1.1. CMV
O CMV é o principal personagem nesta fase do período pós-transplante. Durante muitos anos
foi a maior causa de morbidade e mortalidade em pacientes após TCTH. O advento
do ganciclovir para profilaxia e

das

estratégias

de

vigilância e terapia preemptiva

reduziu profundamente a doença grave por CMV. O maior risco para adoecimento encontra-se em
situações nas quais o receptor e o doador são sorodiscordantes (especialmente R+/D-) (185,186). A
este grupo, segue-se aquele de doador e receptor positivos, e o menor risco está nos pares
duplamente negativos para o CMV. Neste caso, o risco é minimizado ainda mais se for seguida a
recomendação de uso de leucócitos filtrados e hemoderivados irradiados e filtrados para todas as
transfusões (31).
Receptores de transplantes alogênicos estão sob maior risco de reativação e adoecimento.
Viremia por CMV ocorrre em TCTH autólogo em incidência menor que nos alogênicos e proporção
ainda mais reduzida de adoecimento (187). Fatores de risco para doença por CMV após o transplante
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autólogo incluem a manipulação do enxerto para seleção de CD34, doses elevadas de
corticosteróides e o uso de irradiação corporal total (TBI) 2-clorodeoxiadenosina ou fludarabina
como parte do regime de condicionamento. A maior parte dos pacientes submetidos ao TCTH
autólogo não tem indicação de profilaxia mas alguns podem se beneficiar da estratégia da terapia
preemptiva e terapia precoce no caso de viremia detectável.
As duas possíveis estratégias para reduzir a incidência de doença por CMV pós-TCTH são a
profilaxia ou a terapia preemptiva, esta guiada por marcadores de infecção ativa, tais como a
antigenemia pp-65 ou o PCR quantitativo.
É importante lembrar que a maioria dos casos de doença digestiva pelo CMV (CMV-GI) não
cursam com viremia, sendo que esta antecede o diagnóstico de CMV-GI em apenas 15% a 21% dos
casos (188,189). Portanto, a intervenção pre-emptiva guiada por antigenemia ou PCR pode falhar.
Portanto, nesse período recomeda-se endoscopia com biópsia em pacientes com sintomas digestivos
que não melhoraram após tratamento de DECH suspeitada, para exclusão do diagnóstico de CMV
gastrointestinal (Recomendação B).
5.1.1.1. Profilaxia: Caso se opte pela profilaxia, esta deve ser feita preferencialmente com o
ganciclovir endovenoso (5mg/kg/dose) duas vezes por dia por 5 a 7 dias (indução) e depois uma vez
por dia até o d+100 (Recomendação A). O uso de profilaxia não exclui a necessidade de vigilância
viral especialmente se outros antivirais que não o ganciclovir endovenoso forem utilizados.
Se o aciclovir ou valaciclovir for usado como profilaxia, o paciente deve ser monitorizado e
receber terapia preemptiva, se houver a evidência de replicação do CMV (Recomendação A).
Em pacientes com doença CMV documentada antes transplante, o procedimento deve ser
adiado até que a doença seja tratada de forma adequada (Recomendação B), e uso de profilaxia
secundária deve ser considerada (Recomendação B). Tais pacientes devem ser cuidadosamente
monitorizados durante o TCTH, incluindo a fase de pré-pega pelo risco de doença precoce, antes do
d+30 (33) (Recomendação B).
Não é recomendada IVIG específica para CMV profilaticamente para os receptores de TCTH.
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5.1.1.2. Terapia Pre-emptiva: A vigilância do CMV requer técnicas sensíveis e específicas
capazes de diagnosticar rapidamente o início da replicação viral permitindo a introdução
precoce de ganciclovir endovenoso (Recomendação A). As técnicas recomendadas para a
vigilância do CMV são a detecção de pp65 (antigenemia), detecção de CMV-DNA por PCR ou
PCR em tempo real ou detecção de CMV-RNA (190,191). Centros de TCTH realizando
transplantes alogênicos devem ter estrutura para realizar ao menos um destes testes
(Recomendação A).
A vigilância viral deve ser feita desde o condicionamento até o d+100, seguida de introdução
de antiviral (ganciclovir endovenoso) frente detecção de viremia por qualquer técnica acima
mencionada (Recomendação A). Estudos recentes sugerem que o monitoramento da
reconstituição imune CMV-específica avaliada pela detecção de interferon-gamma pode
orientar a necessidade de vigilância viral pós-TCTH (192,193). Entretanto, ainda não existe uma
recomendação específica a este respeito (Recomendação B).
O tratamento pre-emptivo com ganciclovir (GCV) deve ser administrado na dose de
5mg/kg/dose 2 vezes por dia no mínimo por duas semanas(187). Se o CMV ainda for
detectável após duas semanas, pode ser mantido o tratamento até a negativação do teste ou
até o d+100 (194) (Recomendação A). Caso se opte pelo esquema pre-emptivo intermitente
(tratamento de cada episódio de detecção de CMV), a vigilância viral deve ser mantida até o
dia +100 porque as recidivas de viremia são freqüentes (194) (Recomendação A).
Receptores de TCTH autólogo, recentemente expostos a irradiação corporal total (TBI),
fludarabina ou 2-clorodeoxiadenosina, também devem fazer vigilância de CMV com
antigenemia. Neste grupo, tratamento preemptivo com GCV deve ser introduzido se
antigenemia ≥5 células positivas. No caso de seleção de células CD34+, introduzir GCV com
qualquer nível de antigenemia (195) (Recomendação B).
As principais complicações do tratamento com o GCV são a neutropenia e o aparecimento de
resistência. Pacientes recebendo GCV devem ter contagem de leucócitos pelo menos duas
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vezes por semana. No caso de aparecimento de neutropenia (<1,000/mm3), o tratamento
pode ser suspenso por dois dias até que o número de neutrófilos atinja 1,000/mm3 por dois
dias consecutivos, quando então o GCV pode ser reintroduzido. O uso de G-CSF pode ajudar no
manejo da neutropenia induzida pelo GCV (Recomendação A). Durante a neutropenia induzida
pelo GCV os pacientes não requerem profilaxia antibacteriana ou antifúngica (Recomendação
B).
A resistência do CMV ao ganciclovir é rara em TCTH, especialmente em pacientes que nunca
tenham sido previamente tratados com agentes antivirais. Maior frequencia de resistência tem
sido observada mais recentemente no cenário dos transplantes haploidênticos (196). Suspeitase de resistência frente à viremia persistente ou ascendente em paciente recebendo GCV.
Nesses casos, a primeira medida é diminuir a imunossupressão e encaminhar amostra de
sangue para pesquisa de mutação no gene UL97. Se o paciente está estável pode-se aumentar
a dose de GCV até 20mg/kg/d enquanto se aguarda o resultado do ensaio de resistência; caso
contrário, foscarnet deve ser introduzido (Recomendação B) (197).
Drogas alternativas ao GCV são o foscarnet e o valganciclovir. Pacientes intolerantes ao GCV
devem receber foscarnet (Recomendação A). Valganciclovir, uma pró-droga do ganciclovir,
tem sido cada vez mais usado na terapia preemptiva (198). Dados preliminares de estudo
randomizado, controlado mostrou resultados comparáveis àqueles de pacientes tratados com
GCV endovenoso. Ajuste de dose para insuficiência renal é necessário em ambas as drogas
para evitar toxicidade hematológica.
Um estudo com receptores de TCTH depletado de células T comparando terapia preemptiva
com valganciclovir VO ou ganciclovir IV levou a reduções semelhantes de viremia por CMV.
Em 75,7% dos episódios tratados com ganciclovir e 80% dos cursos de tratamento
com valganciclovir, houve redução da carga viral de CMV. Não houve efeitos adversos graves e
doença por CMV em ambos os grupos, e o percentual de pacientes que
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receberam transfusão de hemácias foi maior no grupo do ganciclovir (41%
versus 20%, p = 0,116) (199) (Recomendação B).
Drogas utilizadas na profilaxia e tratamento preemptivo para controle do CMV estão indicadas
na tabela 5.

Tabela 5 – Antivirais para profilaxia ou terapia pre-emptiva de CMV
Estratégia

Antiviral recomendado

Alternativas

Profilaxia

GCV - EV (5mg/kg/dose) 2 vezes por
dia, por 5 a 7 dias (indução), depois
5mg/kg/dia até d+100
(Recomendação A)

Aciclovir EV (500 mg/m2 a cada 8 horas) por 7 a
10 dias ou aciclovir oral, 800 mg 4x/d (≥40kg) ou
600 mg 4x/d (<40kg) (Recomendação A)
Valaciclovir oral de 2g 3 a 4 vezes por dia
(≥40kg) até o d+100 (Recomendação A)
Foscarnet 60mg/kg endovenoso 2 vezes por dia
por 7 dias, seguido de 90-120 mg/kg uma vez
por dia até d+100 (Recomendação A)

Pre-emptiva

Indução: Ganciclovir (GCV)
endovenoso 5mg/kg/dose 2x/dia
por 14 dias ou 5mg/kg/dose 2 x/dia,
por 7 dias (Recomendação A)

Foscarnet, EV (Recomendação A)
Indução: 60 mg/kg 2x/dia
Manutenção: 90 mg/kg/dia
Valganciclovir (oral) (>40 kg) (Recomendação B)
Indução: 900mg 2x/dia
Manutenção: 900mg/dia
Cidofovir, EV (Recomendação B)
Indução: 5 mg/kg por semana, 2 doses
Manutenção: 5 mg/kg semanas alternadas.
(Hidratação e probenecid como indicado)

Manutenção: GCV 2x/d por 2
semanas se indução de 14 dias ou
por 3 semanas se indução de 7dias.
(Recomendação A)

5.1.2. EBV
Nos pacientes submetidos a TCTH, a imunossupressão pode levar a uma proliferação
monoclonal ou policlonal de células B infectadas pelo EBV, que pode resultar em várias síndromes
clínicas desde quadros benignos de mononucleose infecciosa até formas tumorais como a doença
linfoproliferativa pós-transplante (DLPT) com alta letalidade. Outras doenças associadas ao EBV pósTCTH são encefalite, mielite, hepatite e pneumonia. Como os quadros clínicos podem ser muito
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variáveis, deve ser mantido um elevado grau de suspeita e cuidadosa vigilância clínica para que se
possa fazer um diagnóstico das doenças relacionadas ao EBV, em especial a DLPT.
Os principais fatores de risco são: população pediátrica, receptor soronegativo com doador
soropositivo, transplantes não aparentados ou com disparidade de HLA, transplantes haploidênticos
e uso de ATG, depleção de células T e DECH (34,200). A maior incidência da doença ocorre entre o
primeiro ao quinto mês após o transplante e varia de 0,5 a 22% em diferentes estudos, sendo
diretamente proporcional ao número de fatores de risco (200).
Como a viremia pelo EBV em geral precede o desenvolvimento da DLPT, a monitorização da
carga viral do EBV deve ser feita por PCR quantitativo em pacientes com 2 ou mais fatores de risco
(34,39,200) (Recomendação B). Pacientes que mantêm CD4 e CD8 baixos no segundo mês do TCTH
tem risco maior de reativação de EBV, portanto a vigilância semanal por 3 meses é recomendada
(201) (Recomendação B). A prorrogação da vigilância após o terceiro mês do TCTH deve ser
considerada caso a caso, de acordo com situação de risco (Recomendção C).
Não há cut-off definido para terapia pre-emptive com rituximab uma vez que PCR comercial
com padrão de quantificação da OMS ainda não foi amplamente difundido. Assim, cada centro deve
definir seu próprio cut-off de acordo com ensaio usado (Recomendação B).
Em caso de aumento da carga viral de mais de 1 log, recomenda-se reduzir a imunossupressão
(202) (Recomendação B). Caso não haja resposta, a introdução de rituximab (uma dose de 375
mg/m2) pode prevenir a progressão para DLPT (201,203) (Recomendação B). Infusão de linfócitos do
doador pode ser usada em associação com rituximab ou ser uma alternativa ao mesmo.
(Recomendação B).
Não está recomendado o uso de profilaxia ou tratamento com aciclovir uma vez que não existe
resposta a esta intervenção (Recomendação B).
5.1.3. VZV
Cerca de 50% dos receptores de TCTH soropositivos para o VZV desenvolvem herpes zoster
(HZ) geralmente a partir do terceiro mês pós-transplante. O risco de disseminação ou visceralização
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da infecção aumenta dependendo do estado imunológico do paciente. Na suspeita deve-se
introduzir medicação endovenosa. Em geral, a resposta ao tratamento com aciclovir é boa e o risco
de um segundo episódio de HZ é baixo.
Profilaxia com aciclovir por 12 meses é eficaz na redução do risco de doença pelo VZV tanto
em

TCTH autólogos (Recomendação C) como alogênicos (43) (Recomendação B). A profilaxia

com aciclovir além de 1 ano pode ser recomendada em receptores alogênicos com DECH
crônica e imunossupressão sistêmica (Recomendação B). Neste caso, a duração ideal da profilaxia
não é bem definida e o aciclovir deve ser continuado até todos os medicamentos imunossupressores
sistêmicos serem interrompidos e a contagem de CD4 tornar-se superior a 200 células/mL
(Recomendação C).
O valaciclovir é uma pró-droga de aciclovir, e pode ser utilizado como uma alternativa ao
aciclovir se houver possibilidade de uso da via oral. O valaciclovir pode proporcionar maior absorção
e maiores níveis da droga em pacientes gravemente imunossuprimidos (Recomendação B).
Resistência ao aciclovir raramente tem sido documentada em receptores de TCTH, contudo
diante de suspeita clínica ou de resistência virológica ao aciclovir deve-se usar o foscarnet para o
tratamento preventivo ou doença (Recomendação B).
Qualquer candidato ou receptor de TCTH que apresentar exantema semelhante a VZV, pelo
vírus selvagem ou vacinal deve receber aciclovir EV de preferência até 72h após todas as lesões se
apresentarem em crosta (Recomendação B). O tratamento pode ser completado com valaciclovir, se
o paciente tolerar medicação oral. Estes pacientes devem permanecer em precaução de contato e
aerossóis até o até que todas as lesões estejam em crosta (Recomendação A). Os antivirais e doses
preconizados estão descritos na tabela 6.

Tabela 6 – Antivirais recomendados para profilaxia e tratamento de VZV
Indicação

Drogas

Alternativas
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Profilaxia

Aciclovir (ACV)
Adultos e adolescentes (≥ 40 kg):
800 mg VO 2x/dia por um ano
Recomendação A
Crianças (< 40 kg): 60-80 mg/kg
VO divididas em 2-3 doses diárias

Valaciclovir
Adultos e adolescentes (≥ 40 kg): 500
mg VO 2x/dia por um ano
Recomendação B
Crianças (< 40 kg): 250 mg VO 2x/dia

Profilaxia pós
exposição

Imunoglobulina hiperimune
específica (VZIg) na dose de 0,2 a
1 mL/kg até 96h pós-exposição

Profilaxia pós-exposição com ACV ou
valaciclovir caso não tenha sido feita
VZIg. Pode ser feita até 22 dias pósexposição. Recomendação B

Tratamento

Aciclovir
500 mg/m2 8/8h até 2 dias após
todas as lesões estejam
crostificadas. Recomendação A

Valaciclovir oral*
1000mg 8/8h por 7 dias ou até 2 dias
após todas as lesões estejam
crostificadas. Recomendação A
Aciclovir oral*
800mg 5x/dia por 7 a 10 dias.
Recomendação B

(*) em quadros controlados e estáveis de VZV.
5.1.4. Poliomavirus (BKV e JCV)

Os poliomavirus JC (JCV) e BK (BKV) são ubíquos e a infecção em geral se dá nos primeiros anos
de vida. Estima-se que 50% a 90% da população mundial tenha sido exposta antes dos 10 anos de
idade (204). Assim, a reativação da infecção é a principal causa do adoecimento pós-TCTH. A
manifestação mais freqüente é a cistite hemorrágica pelo BKV que ocorre geralmente entre a 3ª e 6ª
semanas pós-transplante. Outras manifestações clínicas que ocorrem mais raramente são: nefropatia
por BKV ou JCV e a leucoencefalopatia multifocal progressiva, geralmente mediada pela reativação
do JCV, mas que também tem sido descrita para o BKV(205).
Estudos avaliando um cut-off de carga viral de BKV para desenvolvimento de cistite
hemorrágica encontraram os seguintes valores: acima de 107 cópias/mL em urina ou acima de 104
cópias em plasma (206). Entretanto, não há dados suficientes na literatura que justifiquem a
vigilância de JCV ou BKV pós-TCTH para introdução de terapia antiviral pre-emptiva para evitar a
cistite hemorrágica. (Recomendação B).
Fluoroquinolonas podem inibir a replicação de BKV in vitro (cultura) e há relatos de redução da
carga viral de BKV em receptores de TCTH fazendo uso de profilaxia com ciprofloxacina(207)
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Entretanto, tal redução não se reflete na diminuição de cistite hemorrágica. Como não há estudo
prospectivo controlado que demonstre o benefício da profilaxia, não se recomenda o uso da
cirpofloxacina para este fim (Recomendação B). Cidofovir tem sido usado nas doses de 1mg/kg três
vezes por semana (sem probenecid) ou 5mk/kg por semana (com probenecid). O brincidofovir, uma
versão lipídica do cidofovir (HDP-CDV) a ser lançada em breve possivelmente como profilaxia ou
terapia pre-emptiva, é uma perspectiva interessante, uma vez que tem ação sobre vários outros vírus
que afetam o transplantado (CMV e adenovirus) e não apresenta toxicidade renal (208)
(Recomendação C).

5.2. Infecções bacterianas
Na fase pós enxertia até o d+100, o risco de infecção é principalmente devido à lenta
recuperação da imunidade humoral e celular, e não há mais neutropenia ou mucosite. Nessa fase as
infecções bacterianas mais frequentes são as causadas por bactérias encapsuladas (pneumococo e
hemofilos) (1,2) . Os indivíduos submetidos tanto a transplante autólogo como alogênico apresentam
baixa frequência de infecção bacteriana nessa fase.
Em paciente que persistem com cateter venoso de longa duração instalado, as infecções
relacionadas ao manejo devem ser rastreadas rotineiramente pela avaliação de sinais clínicos local e
de história de febre ou de bacteremia. Especial atenção deve ser dada a manipulação desse cateter
no período de acompanhamento ambulatorial. Rotinas bem estabelecidas desses cuidados devem
ser estabelecidas junto a equipe de controle de infecção hospitalar.
Não há nenhuma recomendação especifica de medida profilática antibacteriana nesse
período. Como não há mais neutropenia, o rastreamento de eventos infecciosos bacterianos deverá
ser guiado pela apresentação clínica. Não há indicação de terapia empírica guiada apenas pela febre,
porém como esses indivíduos ainda apresentam déficit imune relacionada a imunidade especifica, a
investigação diagnóstica deverá ser realizada prontamente assim como a definição da terapêutica
adequada. Não há indicação de coleta de hemocultura ou outras culturas (por exemplo via cateter
venoso) se o indivíduo não apresentar quadro sugestivo de infecção. Essa prática pode induzir o uso
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de antimicrobianos desnecessariamente. A escolha da terapêutica deverá ser guiada pela síndrome
infecciosa apresentada. Não há indicação de ampliar espectro antimicrobiano além do necessário
para o tratamento da síndrome infecciosa documentada.

5.3. Infecções fúngicas
A fase pós enxertia, o risco de infecção é principalmente devido à lenta recuperação da
imunidade humoral e celular. Pacientes submetidos a TCTH autólogo apresentam reconstituição
imune mais rápida, enquanto que receptores de TCTH alogênico tem recuperação mais lenta,
especialmente se apresentem DECH portanto, as recomendações são guiadas pelo tipo de
transplante, pela presença de DECH, e se o paciente está recebendo alguma droga
imunossupressora.
Além da Candida e do Aspergillus, outro fungo de importância clínica nesta fase do TCTH é o
Pneumocystis jiroveci que ocorre principalmente após a enxertia da medula.
5.3.1. Profilaxias e terapia pre-emptiva
5.3.1.1. Candidíase invasiva: Com relação à candidíase invasiva, pacientes submetidos a TCTH
com DECH grave do trato gastrointestinal têm indicação de profilaxia estendida para candidíase na
fase II e III pós transplante. Nesta situação, as opções de droga profilática são: fluconazol 400 mg/d
associado a monitorização sequencial com galactomanana (Recomendação A); posaconazol
(Recomendação A) ou voriconazol (155,209) (Recomendação B).
5.3.1.2. Fungos filamentosos: Pacientes com alto risco de desenvolvimento de DECH grave
(doadores não aparentados, transplante não compatível, haploidênticos) são considerados de alto
risco para desenvolvimento de infecção fúngica invasiva na fase pós-pega, e portanto, profilaxia com
drogas com ação contra fungos filamentosos deve ser avaliada (209). Em caso de documentação de
DECH grave, recomenda-se profilaxia com posaconazol (200 mg VO 3x/d) (Recomendação A), ou
voriconazol (Recomendação B). Fora dessas situações, a terapia pre-emptiva guiada por
galactomanana é a prática mais frequente (Recomendação B). Especial atenção ser dada à
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necessidade de administração do posaconazol com alimentos gordurosos, à interação
medicamentosa, toxicidade e disponibilidade de avaliação de nível sérico (Recomendação B).
5.3.1.3. Pneumocystis jiroveci: Pneumocistose ocorre em cerca de 5 - 25% dos pacientes
submetidos a TCTH, porém como o uso de profilaxia com sulfamatoxazol-trimetoprim está difundido,
essa incidência atualmente é de cerca de 2,5%, com escapes ocorrendo apenas em situações de
interrupção, uso irregular da profilaxia ou uso de drogas alternativas (dapsona ou pentamidina)
como profilaxia, por não terem a mesma efetividade da sulfa (210).
Dados pré uso de profilaxia indicavam pico de incidência ao redor de 5 a 7 semanas após a
infusão de células, porém como o uso de profilaxia esta infecção se tornou um evento tardio, em
pacientes severamente imunossuprimidos ou que tenham sofrido descontinuação de profilaxia
prematuramente (211). O principal fator de risco é a baixa de resposta imune celular mediada por
linfócitos T (212). Por essa associação, pacientes submetidos a TCTH que tenham sido expostos a
drogas com alta toxicidade as células T e linfopenia acentuada e prolongada apresentam risco mais
elevado de reativação da pneumocistose (212–214). Pacientes de maior risco são: 1) indivíduos
intensamente tratados previamente ao TCTH (pacientes com linfoma após várias linhas de
tratamento; 2) pacientes tratados ou em tratamento com altas doses de corticosteroides; 3)
pacientes tratados com anticorpos monoclonais e/ou analogos de purina, causando linfopenia; 4)
DECH crônica mais intensos. Por outro lado, pacientes não pertencentes a esses grupos têm menor
evidencia de beneficio de uso da profilaxia.
O quadro clinico mais frequente é pneumonia grave, com grande desconforto respiratório,
infiltrado intersticial bilateral e presença de áreas em vidro fosco pela tomografia computadorizada
de tórax. A investigação diagnóstica visa a identificação do patógeno, por exame direto de material
respiratório ou por técnica de imunofluorencia (215) (Recomendação A). Utilização de métodos mais
sensíveis, pela técnica de PCR, já foram validados. A limitação desse tipo de teste é a altíssima
sensibilidade e a não diferenciação entre colonização e infecção (216,217). A interpretação dos
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resultados do PCR na orientação da terapêutica provavelmente terá maior valor se usado pelo seu
alto valor preditivo negativo, ou seja, excluindo a pneumocistose como causa da infecção.
Quadros confirmados ou suspeitos devem ser tratados com SMX-TMP (na dose 15- 20mg/kg
de trimetoprim) por 21 dias (Recomendação A), e posteriormente mantidos em profilaxia secundária
com a mesma droga (212). Associação de corticoesteriodes, estratégia validada em portadores de
HIV e pneumocistose com hipoxemia grave com benefício em mortalidade e tempo de internação,
porém ainda carece de confirmação no cenário do TCTH (218) (Recomendação B).
A profilaxia primária para todo paciente em risco é Recomendação A devido a grande
efetividade em prevenir reativação. O tempo em profilaxia usualmente orientado é de 6 meses.
Situações em que o risco se mantém após esse período têm indicação de extensão de profilaxia. A
dose ideal não é estabelecida, porém recomenda-se 80mg de trimetoprim ao dia, ou 160mg ao dia,
ou ainda 160mg 3x por semana (219). Dose de 80mg a cada 12 horas em apenas 2 dias da semana foi
demonstrada como igualmente eficaz em um estudo pequeno (220).
Casos intolerantes a medicação, uso de dapsona (100mg/dia) ou pentamidina aerozolisada
(aplicação mensal) são alternativas, porém com menor efetividade (221,222) (Recomendação A).
5.3.2. Tratamento de infecções documentadas
A recomendação terapêutica para infecções documentadas é a mesma descrita no tópico
manejo das infecções fúngicas na neutropenia.

6. MANEJO DE INFECÇÕES NA DECH CRÔNICA

6.1. Infecções virais
Com o aumento da imunossupressão para tratamento da DECH crônica, reaparecem os fatores
de risco para a reativação da infecção pelo CMV e a vigilância de CMV com antigenemia ou PCR deve
ser reintroduzida (194,223) (Recomendação A). Além de DECH crônica, outros fatores de risco para
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reativação tardia de CMV em receptores de TCTH alogênico são: linfócitos CD4<50/mm3, doador
soronegativo em receptor soropositivo, depleção de céluas T no enxerto, transplante de sangue de
cordão ou transplantes haploidênticos (194,223,224).

6.2. Infecções bacterianas
Após o d+100, a lenta recuperação da imunidade especifica (humoral e celular) mantém o risco
infeccioso bacteriano. Esta fase marca também o momento quando deve se iniciar o programa de
revacinação dos pacientes.
Pacientes submetidos a TCTH autólogo apresentam reconstituição imune mais rápida e terão
baixa incidência de infecções bacterianas. Nesse grupo, não há recomendação de nenhuma medida
específica quanto a profilaxia, exceto vacinação tempos específicos (vide tópico vacinas). Por outro
lado, receptores de TCTH alogênico tem recuperação mais lenta, e as infecções bacterianas podem
ser extremamente frequentes neses pacietnes (225). Portanto, as recomendações serão guiadas pelo
tipo de transplante, pela presença de DECH, e se o paciente está recebendo alguma droga
imunossupressora. Alguns desses pacientes mantêm cateteres venosos instalados e os cuidados
devem ser mantidos (vide tópico anterior).
Em pacientes submetidos a TCTH alogênico, a intensidade da imunossupressão e a recorrência
de quadros bacterianos norteiam o uso de profilaxia antibacteriana. A dosagem do nível sérico de
imunoglobulinas é uma avaliação possível e fácil de ser feita, sendo a dosagem de IgG um parâmetro
utilizado clinicamente para avaliar o risco de infecção bacteriana e a necessidade de reposição. Para
pacientes com hipogamaglobulinemia documentada (IgG sérico < 400 mg/dl) é recomendado IVIG
500mg/kg/mês. Esta é uma intervenção de alto custo, porém associada a diminuir do número de
episódios infecciosos. Não é recomendado utilização de IVIG em transplante autólogo ou em
alogênico sem documentação de hipogamaglobulinemia (226–228) (Recomendação B ).
Uso de antimicrobianos profiláticos está recomendado apenas em pacientes com DECH, para
prevenção de S. pneumoniae. Nesta situação o recomendado é utilização de penicilina oral 250 –
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500mg oral duas vezes ao dia, e como alternativa macrolídeos, quinolonas ou cefalosporinas de
segunda geração (229–231) (Recomendação B). A profilaxia deverá ser utilizada até a interrupção das
drogas imunossupressoras para o tratamento da DECH (Recomendação B). Outras medidas
relacionadas a prevenção de infecções bacterianas em indivíduos submetidos a TCTH alogênico são
abordadas no tópico vacinação.
Em situações especiais, neutropenia e/ou danos à mucosa podem se desenvolver, como em
casos de DECH extensa, reativação de CMV e uso de ganciclovir, e ainda em casos de recorrência da
doença de base. Nessas situações, o risco de infecções por enterobactérias volta a ocorrer e o
manejo desse paciente será baseado nos protocolos de neutropenia febril expostos no tópico da fase
1 (225)(232).
Indivíduos com infecção de repetição devem ser avaliados caso a caso quanto à indicação de
esquemas profiláticos, por especialistas de cada área. Especial atenção deve ser dada a identificação
de possíveis fatores mecânicos ou locais para recorrência, como em situações como sinusites de
repetição e/ou infecções pulmonares de repetição.

6.3. Infecções fúngicas
Na fase tardia do TCTH, existe recomendação de profilaxia de infecções por fungos
filamentosos para os pacientes com DECH crônica (209) (Recomendação A). No estudo que indica
esta recomendação, a duração da profilaxia foi previamente definida por cerca de 100 dias, porém o
tempo necessário de profilaxia não está definido e deve ser avaliado caso a caso.
O tratamento das infecções fúngicas documentadas segue a mesma orientação da fase II (pósenxertia até d+100).

7. INFRAESTRUTURA PARA CONTROLE E MANEJO DE INFECÇÕES NO TCTH
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7.1. Laboratórios Diagnósticos de Apoio
O laboratório é fundamental na investigação das síndromes infecciosas e tratamento preemptivo dos agentes infecciosos nos receptores de TCTH. Na última década houve um importante
avanço na área diagnóstica devido a padronização de métodos quantitativos de reação em cadeia da
polimerase (PCR) para vários agentes, kits comerciais de PCR multiplex utilizados no diagnóstico de
vírus respiratórios e genes de resistência bacteriana e a espectrofotometria em massa (MALDI-TOF)
que identificam bactérias e fungos diretamente da amostra clínica (233).
A abordagem do receptor de TCTH com sinais e sintomas de infecção deve levar em conta a
fase pós-transplante que o mesmo se encontra e a síndrome infecciosa principal. É muito importante
ressaltar que o diagnóstico invasivo com biópsias e lavado bronco-alveolar, muitas vezes evitado em
função de plaquetopenia, é fundamental na melhor condução do caso e considerado padrão na
assistência ao receptor de TCTH. Invariavelmente os benefícios superam em muito os riscos desses
procedimentos.
As principais síndromes infecciosas que compromentem os receptores de TCTH e suas
possíveis etiologias estão esquematizadas na tabela abaixo.

Tabela 7 – Possíveis etiologias em síndromes infecciosas frequentes em receptores de TCTH
Sistema

Síndromes

Principais etiologias

SNC

Meningoencefalite Vírus: HSV-1, HSV-2, CMV,
HHV-6, EBV, VZV, BKV e
JCV
Protozoários: T.cruzi
Meningite
M.tuberculosis
Listeria sp

Métodos diagnósticos
PCR pan-Herpes (LCR e sangue)e
PCRs específicos (LCR e sangue)

qPCR M.tuberculosis (LCR)
Cutura (LCR)
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Fungos: Aspergillus spp,
Feo-hifomicose

Exame direto e cultura
Galactomanana no LCR e soro
Anátomo patológico com
colorações: HE, PAS e GMS
(Grocott's methenamine silver) e
Fontana-Mansson

Protozoários: Toxoplasma
gondii

RMI ou TC cranio + PCR T. gondii
no LCR e sangue

Virais: EBV, Poliomavirus
(BKV e JCV)

qPCR EBV no LCR e sangue
qPCR BK no LCR e sangue
qPCR JC no LCR e sangue

Bacteria: Nocardia sp

Cultura de biópsia ou de
drenagem cirúrgica

Coriza, congestão
nasal

Vírus respiratórios: RSV,
INF A e B, PIV

Lavado ou aspirado nasal para IF
ou PCR (RSV, INF A e B, PIV)
Swab combinado para PCR

Sinusite

Fungos: Aspergillus sp,
Fusarium spp, Mucorales

Exame direto e cultura; anátomo
patológico (seios da face) com
colorações: HE, PAS e GMS
Imagem + PCR secreção ou
drenagem cirúrgica

Encefalite (lesões
parenquimatosas
de massa ou
abcessos)

Infecções de
Vias Aéreas
Superiores

Virus respiratórios: RSV,
H1N1
Infecções de
Vias aéreas
Inferiores

Consolidação

Bacterias: Bacterias
piogênicas, Micobacterium
tuberculosis
Vírus: HSV, INF A e B

Nódulo (s) com ou
sem sinal do halo

Fungos: Aspergillus sp,
Fusarium spp, Mucorales
Bacteria: Nocardia sp
Vírus: RSV

Infiltrado
intersticial ou
intersticioalveolar

Fungos: Aspergillus sp,
P.jiroveci
Vírus: CMV, HHV-6, RSV,
INF A e B, PIV
Protozoários: T.gondii

-Gram e cultura quantitativa de
secreção, traqueal ou LBA
-Pesquisa e cultura para fungos
-Pesquisa e cultura para
Micobacterium tuberculosis +
PCR para Micobacterium
tuberculosis, escarro 3 amostras
e LBA.
- Anátomo patológico com
colorações: HE, PAS e GMS
(Grocott's methenamine silver) e
Ziehl-Neelsen.
-Galactomanana no LBA e soro

Para segurança dos pacientes, os centros de TCTH devem oferecer diagnóstico das infecções
mais prevalentes e causadoras de maior morbidade e mortalidade. Um elenco mínimo de testes é
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desejável de acordo com o grau de complexidade dos transplantes realizados naquele centro e todos
os esforços devem ser feitos para a implantação desses testes.
7.1.1. Diagnóstico de infecções virais
Em geral, os centros de transplantes dispõem de infraestrutura para diagnóstico de CMV.
Dependendo da complexidade dos transplantes que o centro realiza (por exemplo, transplantes não
aparentados e haploidênticos), é desejável infraestrutura diagnóstica também para o EBV, vírus
respiratórios, poliomavirus BKV e JCV, e HHV-6.
7.1.1.1. Citomegalovírus (CMV): Os métodos diagnóstico de infecção pelo CMV são a
antigenemia pp65 (sensibilidade 89%, especificidade 100%) ou a reação em cadeia pela
polimerase (PCR), sensibilidade de 95 a 100%, para a detecção precoce da replicação viral do
CMV, havendo tendência de substituição da antigenemia pelos métodos moleculares,
particularmente no monitoramento pós-transplante da replicação viral do CMV.
a) Antigenemia. A antigenemia pp65 é um método de detecção rápida do CMV em neutrófilos
do sangue periférico. São utilizados anticorpos monoclonais para a proteína pp65 do CMV, que
é um marcador precoce e especifico da infecção ativa. É um método altamente específico para
o CMV. Em geral tem valor preditivo para a gravidade da doença, já que o número de células
detectadas tem relação com a gravidade da doença, embora infecções graves possam existir
com número baixo, ou mesmo ausentes de células positivas. O número de células positivas
tem sido usado para se iniciar o tratamento preemptivo. Aceita-se o valor de uma a duas
células para transplante de células tronco hematopoiéticas. A antigenemia também é utilizada
para avaliação da resposta ao tratamento anti-viral e se considera o seu desaparecimento da
circulação sanguínea como marcador de resposta ao tratamento (234) (Recomendação A).
As vantagens da antigenemia são a possibilidade de ser feita logo após a coleta sanguínea e ter
um tempo relativamente curto de processamento (cerca de 6 horas) possibilitando um
diagnóstico precoce da infecção; além de não necessitar equipamentos caros. As principais
desvantagens são a necessidade de realizar a pesquisa logo após coleta das amostras, a
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subjetividade do método que dependente da expertise de quem a realiza; é um método não
uniformemente padronizado, o que pode comprometer a sua reprodutibilidade; só pode ser
aplicada quando há um número adequado de células circulantes, o que limita seu uso em
pacientes neutropênicos graves (<100 celulas/mm3), particularmente em receptores de TCTH
antes da enxertia.
b) PCR quantitativo. O PCR quantitativo é outra técnica quantitativa para detecção da viremia
pelo CMV. O DNA do CMV é detectado mais precoce e geralmente em quantidades maiores
em sangue total em relação ao plasma. Por esta razão, apenas um tipo de amostra deve ser
utilizado ao monitorar os pacientes. Existe discrepância de valores do teste quantitativo de
carga viral entre os laboratórios, devido à falta de um padrão internacional de referência e a
variações no ensaio. Isso dificulta a definição de pontos de corte amplamente aplicáveis para a
tomada de decisão clínica, especialmente para estratégias de tratamento preemptivo.
A evolução da carga viral ao longo do tempo pode ser mais importante na predição da doença
do que qualquer valor de carga viral absoluta. O limite de detecção varia entre os diferentes
testes de carga viral; um limite inferior de detecção de mais de 1.000 cópias/mL (utilizando
sangue total ou plasma) pode ser insuficiente para detectar a doença, uma vez que alguns
pacientes muito graves podem apresentar valores muito baixos de carga viral.
Recentemente a OMS definiu um padrão de quantificação de CMV para os ensaios de PCR. Os
kits comerciais começam a ficar disponíveis em nosso país e é aconselhável que os laboratórios
de apoio aos transplantes migrem para estas novas tecnologias. São exemplos dessas novas
tecnologias o ensaio COBAS Ampliprep/COBAS CMV (Roche), que é totalmente
automatizado, e o ensaio artus –CMV (Qiagen). A inclusão do padrão OMS de quantificação
os torna mais reprodutíveis, diminuindo a variação inter e intra laboratórios. Nesses ensaios os
resultados são expressos em UI/mL e o tempo de processamento é de 6 a 8horas.
c) Comparação de antigenemia com PCR quantitativo. Tanto a antigenemia quanto o teste da
carga viral do DNA do CMV possuem utilidade clínica, porém, há uma correlação moderada
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entre os níveis de antígenos do CMV e os valores de carga viral. A sensibilidade da antigenemia
na detecção da reativação do CMV em pacientes submetidos a TCTH diminui no período préenxertia em função da neutropenia grave.
Nos últimos anos, vários estudos foram publicados utilizando a PCR quantitativa no
diagnóstico da infecção pelo CMV (234,235). Vale ressaltar que as conclusões desses estudos
podem não se aplicar para os mesmos ensaios comerciais realizados em outros laboratórios, e
muito menos para ensaios in-house, dada a grande variação interlaboratorial. No ensaio
realizado pelo grupo de Seattle, os autores observaram que a discrepância entre a
antigenemia e PCR geralmente ocorria quando a viremia era baixa, com média de 0,5 célula
positiva por campo na antigenemia e menos de 1.000 cópias de DNA por ml de plasma pela
PCR (235). Outros autores não conseguiram reproduzir a mesma observação.
Medidas de intervenção pre-emptivas baseadas em valores médios podem oferecer risco ao
paciente quando a variação é muito grande, como no caso desses ensaios sem o padrão de
quantificação. Nitsche et al, 2003, compararam PCR quantitativa e antigenemia em 1.122
amostras de 77 pacientes. Discordância entre os resultados pelos dois métodos ocorreu em
12% das amostras. Vinte e dois (29%) pacientes foram positivos para PCR e negativos para
antigenemia e 2 (2.6%) foram negativos para PCR e positivos para antigenemia. Nos resultados
discordantes, a variação no número de células da antigenemia foi de 1 a 30 células positivas e
na carga viral foi 2.011 a 439.500 cópias/mL, enfatizando o risco de se extrapolar valores
médios para introdução de terapia pre-emptiva (236).
A biópsia de tecido comprometido, ou a análise de células do lavado bronco-alveolar, são
essenciais para a confirmação diagnóstica, tanto pela presença de inclusões virais como
através da pesquisa de antígenos do CMV com técnicas de imunohistoquímica ou hibridização
do DNA, em conjunto ao infiltrado inflamatório associado às lesões virais.
7.1.1.2. Vírus de Epstein-Barr (EBV): A mais grave manifestação clínica do EBV pós-TCTH é a
DLPT. Entretatnto outros quadros clínicos se associam ao EBV, tais como encefalite, mielite,
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hepatite e pneumonia. O diagnóstico de doença pelo EBV é definido como provável
(diagnóstico clínico em presença de viremia) ou comprovado (diagnóstico clínico e anátomopatológico com ou sem viremia) (237).
Como em geral a viremia antecede o adoecimento, a vigilância de EBV está indicada em
pacientes de alto risco: população pediátrica, receptores susceptíveis, transplantes não
aparentados ou com disparidade de HLA, transplantes haploidênticos e uso de ATG, depleção
de células T e DECH (34,200). Em pacientes com dois ou mais fatores de risco recomenda-se a
avaliação semanal da carga viral do EBV por PCR quantitativo em sangue periférico por 3
meses após o TCTH (34,39,200) (Recomendação B).
Em publicação recente avaliando a carga viral do EBV em diferentes compartimentos
sanguíneos para a definição de diagnóstico de PTLD, os autores observaram que carga viral ≥
20,000 cópias/mL em sangue total e no plasma ≥ 1000 cópias/mL tinham maiores sensibilidade
e especificidade (sangue total: sensibilidade 100%, especificidade 87%; plasma: sensibilidade
88%, especificidade 98%) (238).
Recentemente foi definido um padrão de quantificação para o EBV, à semelhança do proposto
para o CMV. Entretanto, ensaios comerciais incluindo o novo padrão de quantificação ainda
não estão disponíveis. Portanto, no presente momento não há cut-off definido para terapia
pre-emptive com rituximab e cada centro deve definir seu próprio cut-off de acordo com
ensaio usado (Recomendação B).
7.1.1.3. Poliomavirus BKV e JCV: A principal manifestação clínica das reativações dos
polimavirus pós-TCTH é a cistite hemorrágica pelo BKV, com incidência variável dependo do
tipo de TCTH (204,239) . Outros quadros clínicos incluem a estenose de ureter, a nefropatia
por BKV vírus, doença em trato digestivo e mais raramente encefalite e leucoencefalopatia
multifocal progressiva (PML) causadas pelos vírus BK e JC (240,241).
O diagnóstico do BKV pode ser feito em urina pela citologia (pesquisa de células Decoy),
immunohistoquímica, PCR quantitativo e microscopia, e no sangue por PCR quantitativo.
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Em geral o aumento da carga viral do BKV em sangue ou plasma precede a cistite hemorrágica
em até uma semana. Entretanto, os resultados de estudos com monitoramento da viremia e
virúria do BKV e tratamento preemptivo em receptores de TCTH ainda são controversos
(240,242,243). Ainda assim, alguns autores recomendam o acompanhamento semanal por
meio da PCR quantitativo de carga viral no sangue e urina de pacientes submetidos a
transplante alogênicos, haploindênticos, de cordão e naqueles que desenvolvem DECH
(240,242–244) (Recomendação B).
Com relação ao JCV, um estudo restrospectivo recente, avaliou a associação entre carga viral
do JCV e o desenvolvimento de PML em 164 pacientes submetidos a TCTH alogênico. PCR
quantitativa do JCV foi realizada em amostras de sangue total desde a data de transplante.
Vinte pacientes (12%) desenvolveram viremia transitória e 20 (12%) reativação persistente do
JCV. Dois dos pacientes com reativação persistente (10%) mostraram aumento gradual da
carga viral de JCV antecedendo o desenvolvimento PML (243). No momento não há
recomendação de vigilância de JCV pós-TCTH.
7.1.1.4. HHV-6 e HHV-7: Pacientes submetidos a TCTH alogênicos não-aparentados, em
especial transplante de cordão umbilical (84,245), estão sob maior risco de reativação do HHV6 e HHV-7. Nessas modalidades de transplantes, existe a preocupação de evitar essas
ocorrências pela possível associação com o retardo da enxertia e com a DECH.
O espectro de complicações associadas ao HHV-6 não tem sido completamente compreendido,
mas sabe-se que sua reativação ocorre num período precoce, entre 10 e 60 dias pós
transplante (245,246). A viremia ocorre em aproximadamente 40% a 60% dos pacientes e as
principais síndromes clínicas associadas HHV-6 pós-TCTH são: febre, rash, hepatite,
pneumonite intersticial idiopática e retardo de pega dos monócitos e plaquetas(247,248).
A mais importante e grave manifestação clínica é a encefalite pelo HHV-6 que ocorre em 1-2%
dos transplantes, apresentando-se com quadros diversos tais como perda de memória,
convulsões, hiponatremia, moderada pleocitose e imagens de encefalite límbica na
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ressonância nuclear magnética do SNC, embora outras áreas possam também estar envolvidas
(249).
Até o momento não existem estudos randomizados que comprovem a necessidade de
monitoramento ou profilaxia com intuito de previnir as manifestações clínicas associada ao
HHV-6. Entretanto, estudos recentes demonstraram associação entre desenvolvimento de
encefalite por HHV-6 em pacientes com elevada viremia no plasma (carga viral HHV-6 ≥ 104
cópias/mL) (247,250). Por conseguinte, o tratamento pre-emptivo do HHV-6 poderia prevenir
complicacões neurológicas por este vírus (Recomendação B). Vale lembrar que indivíduos
imunocompetentes podem apresentar viremia intermitentes sem sintomatologia. Além disso,
o HHV-6 é o único dos herpesvirus capaz de se integrar ao genoma do hospedeiro (integração
cromossômica - CiHHV-6), gerando resultados falso-positivos com carga viral altíssima no PCR
(251,252). Portanto, PCRs qualitativos de HHV-6 não se prestam ao monitoramento de
receptores de TCTH (Recomendação A).
A síndrome clínica associada HHV-7 no pós transplante ainda permanece por ser estabelecida,
sendo que alguns estudos sugerem presença de encefalite e rejeição da medula como
possíveis síndromes(253,254). Até o presente momento não existem estudos que justifiquem a
recomendação de monitorização ou tratamento da infecção pelo HHV-7 (Recomendação D).
7.1.1.5. Vírus Respiratórios (VR): Os vírus respiratórios são importante causa de
morbimortalidade em TCTH (255). Estes pacientes possuem um risco aumentado de
progressão do quadro respiratório alto para pneumonia podendo progredir para falência
respiratória e óbito.
A pesquisa de VR está indicada em candidatos a TCTH sintomáticos e pacientes com quadros
respiratórios para implantação de medidas de controle da transmissão e de tratamento, caso
indicado (Recomendação A). Os vírus de maior importância no transplante de células tronco
hematopoiética são: vírus respiratório sincicial (RSV), influenza (INF), parainfluenza (PIV) e
metapneumovirus (hMPV). Entretanto casos graves e fatais de pneumonia por rinovírus (HRV)
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também foram descritos. Os demais vírus respiratórios (enterovírus, picornavírus, coronavírus,
e bocavírus) parecem ter menor impacto nesses pacientes, e sua detecção deverá ser
considerada de acordo com o contexto epidemiológico (256,257) (Recomendação B).
As amostras biológicas utilizadas no diagnóstico incluem aspirado nasal, lavado nasal, lavado e
swab da nasofaringe, aspirado traqueal e lavado broncoalveolar. Para avaliação do trato
respiratório superior dois swabs da orofaringe são preferidos em comparação ao aspirado e
lavado da nasofaringe; enquanto que para a avaliação do trato respiratório inferior o lavado
broncoalveolar é preferível comparado ao aspirado traqueal (258) (Recomendação B).
Entretanto, alguns autores observaram que o swab perde sensibilidade na detecção do RSV em
comparação com o lavado nasal (259). Tal fato deve ser levado em conta dada a maior
necessidade de identificação de RSV nestes pacientes.
Os testes laboratoriais utilizados no diagnóstico dos vírus respiratórios são:
a) PCR ou PCR multiplex: são frequentemente preferidos pela rapidez (resultado em 24h),
elevada sensibilidade, especificidade e possibilita tanto a quantificação da carga viral, quanto a
caracterização molecular de surtos hospitalares.
b) Detecção direta de antígenos: Inclui a imunofluorescência direta ou indireta com anticorpos
monoclonais, teste imunoenzimático (ELISA) e testes rápidos (imunocromatografia). Os
métodos de detecção direta de antígeno possuem uma boa especificidade clínica, são mais
rápidos que o PCR (cerca de 4 horas), porém são menos sensíveis quando comparados aos
métodos moleculares.
c) Isolamento viral em cultura de células: possui uma elevada especificidade, demora de 2-5
dias, requer experiência clínica e comparada é menos sensível que os anteriores (260–262).
d) PCR multiplex: Atualmente estão disponíveis várias plataformas comerciais de diagnóstico
de síndromes respiratórias (inclui outras etiologias) ou de vírus respiratórios. São capazes de
detectar de 12 a 33 diferentes patógenos ao mesmo tempo. Em recente estudo, a combinação
de 4 diferentes kits comerciais permitiu a identificação de 41 patógenos respiratórios, com boa
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sensibilidade (63,3% a 87,3%) e especificidade (87,3% a 96,5%) (263). Outros autores
comparando 6 kits de multiplex PCR para VR observaram uma sensibilidade de 56.25% a
91.67% para detecção dos vírus. Além de processarem uma grande variedade de patógenos
em uma única vez, os testes levaram de 50 minutos à 2:15h para serem processados,
favorecendo o diagnóstico rápido, tratamento e implantação das medidas de controle da
transmissão (264).
7.1.2. Diagnóstico de infecções fúngicas
De modo geral, as plataformas automatizadas de hemoculturas têm excelente sensibilidade e
especificidade na detecção de Candida spp. No caso da aspergilose invasiva, a abordagem
diagnóstica inicia-se a partir de um elevado grau de suspeita levando-se em conta as condições de
base dos pacientes, os fatores de riscos e a epidemiologia local, uma vez que se tratada de um fungo
ubíquo na natureza que pode estar presente na água e ar das unidade hospitalares (265,266). A
partir daí a investigação deverá ser iniciada o mais precoce possível tanto com os métodos
diagnósticos convencionais, como cultura, histopatologia e métodos de imagem, apesar das suas
limitações seja pela baixa sensibilidade e ou especificidade ou ainda pela impossibilidade de serem
realizados como são os casos das biópsias, mas também associando a pesquisa seriada de
biomarcadores (GM e a BDG) no soro. A detecção de GM no lavado broncoalveolar também tem sido
usada no diagnóstico da aspergilose pulmonar invasiva (267–269). No caso de Pneumocystis jiroveci,
ferramentas diagnósticas que consigam discriminar pacientes infectados daqueles apenas
colonizados são fundamentais para um diagnóstico específico, uma vez que se trata de fungo ubíquo
no meio ambiente.
7.1.2.1. Galactomanana (GM): A classificação dos pacientes com AI é definida de acordo com
os critérios estabelecidos pelo EORTC/MSG (European Organization for Research and
Treatment of Cancer/Mycoses Study Group). Tal classificação inclui os pacientes com
aspergilose provada, provável e possível, baseado na combinação de sinais e sintomas clínicos,
cultura, histopatologia e detecção de componentes do fungo como a galactomanana (GM),
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polissacarídeo presente na parede celular de fungos do gênero Aspergillus, circulantes no soro
devido ao crescimento das hifas nos tecidos do hospedeiro. A GM pode ser detectada por
ensaio imunoenzimatico (EIA) disponível comercialmente (Platelia Aspergillus, BioRad, França).
A definição do EORTC/MSG incluiu a GM no critério para aspergilose provável em sua revisão
publicada em 2008 (270).
a) GM no soro. A sensibilidade, especificidade e valores preditivo positivo e negativo da GM no
soro depende do cut-off utilizado. Utilizando um limiar de reatividade de 1.5 foram de 78.6%,
93.9%, 55.0%, e 97.9%, respectivamente. No entanto, empregando um limiar de reatividade de
0.5, a sensibilidade poderia aumentar para 100% segundo estudo de Lai et al, 2007 (271). Em
recente metanálise de 30 estudos avaliando o limiar de reatividade de 0,5 a sensibilidade
encontrada foi de 100% e especificidade de 77% (272).
A utilidade da GM tem sido estudada não somente no diagnóstico da AI, mas também para
introdução de terapia pre-emptive e como preditor de desfecho clínico. Recomenda-se a
utilização da dosagem sérica da GM no soro para o diagnóstico de aspergilose invasiva nos
pacientes de alto risco como leucemias agudas e àqueles submetidos a transplante de células
tronco hematopoiéticas (Recomendação A). A GM também é usada no monitoramento da AI.
Recomenda-se a dosagem sérica da GM duas vezes por semanas; duas medidas positivas
acima de 0,5 ou uma acima de 0,7 são considerados positivas para o diagnóstico de AI,
associadas à imagem tomográfica compatível e os fatores de risco já citados. Pacientes com
galactomana positiva sem achados radiológicos compatíveis deveram ser considerados de
acordo com o contexto clínico e levando-se em consideração possível infecção precoce ou
resultado falso positivo (273). Após instituição do tratamento baseado na GM positiva os
pacientes deverão ser monitorados duas vezes por semana para avaliar resposta ao
tratamento (Recomendação B).
Alguns estudos avaliando a utilidade da dosagem seriada da GM no prognóstico dos pacientes,
demonstraram uma curva ascendente de GM nos casos que evoluíram para o óbito e
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descendente naqueles que evoluíram favoravelmente(274,275). Pacientes com detecção de
GM persistentemente negativa tiveram maior sobrevida (275).
b) GM no lavado broncoalveolar (LBA). Considerando um limiar de reatividade ≥ 0,5, Husain et
al, 2007 encontraram 60% de sensibilidade e 95% de especificidade em amostras de LBA de
pacientes com aspergilose invasiva confirmada. Elevando o cut-off para ≥ 1, a sensibilidade e
especificidade foram de 60% e 98%, respectivamente (276). Recente metanálise de 30 estudos
avaliando a performance da GM no LBA, demonstrou sensibilidade de 87% e 86%, e
especificidade de 89% e 95% para cut-off de 0,5 e 1,0, respectivamente. A detecção de GM em
LBA mostrou maior sensibilidade que o PCR e GM em soro utilizando-se o cut-off de 1,0 (272).
Vale ressaltar que destes 30 estudos, a maioria foi em pacientes hematológicos e apenas um
estudo incluiu receptores adultos de TCTH. De acordo com o contexto clínico e fatores de
risco, pacientes com imagens tomográficas sugestivas de AI e galactomanana no LBA com
valores acima de 1,0 são considerados positivos para aspergilose pulmonar (Recomendação A).
7.1.2.2. Beta-D-glucana (BDG): A 1,3 βD-glucana (BDG) é o maior componente da parede de
diversos fungos como Aspergillus, Candida, Pneumocystis, Fusarium e Trichosporon spp
(277,278). Os kits comercialmente disponíveis utilizam reagentes provenientes de diferentes
espécies de carangueijo, tais como o Limulus polyphemus (América do Norte) e o Tachypleus
tridentatus (Japão), com diferentes limiares de detecção. A BDG tem sido avaliada em estudos
caso-controle de pacientes com IFI provadas e prováveis, apresentando uma sensibilidade de
50% a 90% e especificidade de 70% a 100% (279,280). Outros estudos demonstraram
sensibilidade variando de 55% a 100%, especificidade de 87% a 93%, VPP de 40% a 84% e VPN
de 75% a 100% (281–283).
Na última revisão do EORTC-MSG 2008, a BDG foi incluída (Recomendação B) juntamente com
a GM (Recomendação A) na definição de infecção fúngica invasiva provável. Entretanto, ainda
não existe recomendação formal no que se refere a diferença entre os kits disponíveis, ao
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tempo de início e número de coletas adequados e qual limiar de reatividade deverá ser
utilizado dependendo do diagnóstico gênero específico que se deseja identificar (284).
A BDG parece ter um papel promissor no diagnóstico de pneumocistose. Estudo retrospectivo
recente em pacientes com pneumocistose comprovada mostrou que os níveis séricos de BDG
foram significantemente maiores (173.1±18.8 pg/mL; p<0,002)do que nos pacientes negativos,
colonizados ou com pneumositose provável (285). Outros autores sugerem a combinação de
BDG >100 pg/ml no soro e PCR com ponto de corte de 1.6x103 ou 2x104 cópias/mL, para
diferenciar entre pacientes colonizados ou infectados, respectivamente (286).
7.1.2.3. PCR quantitativa específica: PCR quantitativa têm sido estudada, mas ainda não está
definido um valor de corte que discrimine entre colonização e real necessidade de terapia. O
estudo recente de Robert-Gangneux et al., sugere que esta ferramenta parece ser mais
sensível em pacientes imunodeprimidos não-HIV e a sensibilidade nos pacientes com teste
direto negativo para Pneumocystis jiroveci foi de 75% (287). Especula-se sua utilidade
combinada a outros métodos tais como a BDG, como descrito acima (286).
7.1.3. Diagnóstico de infecções bacterianas
É importante destacar o diagnóstico das infecções por bactérias multirresistentes (MDR) que
representam importante causa de morbidade e mortalidade em receptores de TCTH,
particularmente durante o período da neutropenia. O Clinical and Laboratory Standards Institute
(CLSI) e o European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) recomendam que a
sensibilidade dessas bactérias seja confirmada pela determinação da concentração inibitória mínima
por método de microdiluição em caldo e ou diluição ágar (Recomendação A). Se esses métodos não
estão disponíveis, o E-test, que é um método comercial, pode ser usado. A distribuição das bactérias
MDR pode ser muito variável em diferentes centros de TCTH e a epidemiologia local deve definir o
grupo de bactérias que serão consideradas MDR, para então se estabelecer a indicação de cultura de
vigilância e precaução de contato (288).
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7.1.3.1. Coleta de Amostras para Cultura de Vigilância de Bactérias MDR: Dados da literatura
mostram que o sítio de colonização varia de acordo com o agente e tipo de paciente, e que a
coleta de mais de um sítio aumenta a positividade da cultura de vigilância. As enterobactérias
e o VRE são recuperados facilmente das culturas de vigilância de TGI (swab retal e ou
coprocultura), por outro lado, P. aeruginosa e Acinetobacter spp. são mais recuperados de
culturas do trato respiratório (117,288). Deve ser levado em consideração que a coleta do
swab retal deve ser evitado em pacientes neutropenicos graves, com neutrófilos <100
células/mm3.
Após a coleta da cultura de vigilância a amostra deve ser semeada imediatamente em meio
seletivo especifico para a bactéria em questão ou meio comercial cromogênico. Por exemplo,
bactérias resistentes aos carbapenêmicos devem ser semeadas em meio com imipenem e ou
meropenem (4mg/L), VRE em e meio de cultura com vancomicina (6 mg/L). Métodos
fenotípicos como ácido borônico e ou EDTA podem ser usados na triagem dos genes de
resistência aos carbapenêmicos segundo norma técnica da ANVISA, CLSI e EUCAST, entretanto
a confirmação da presença do gene de resistência deve ser feita por meio da detecção do gene
por amplificação em cadeia da polimerase (PCR). A tabela abaixo resume estas informações.

Tabela 8 - Cultura de vigilância de bactéria MDR em receptores de TCTH
Agente

Sitio coleta

Meio seletivo

Recomendação

VRE

Swab retal,
coprocultura

Vancomicina 6ug/ml

B

Enterobacteria
resistente aos
carbapenêmicos

Swab inguinal e retal
e/ou coprocultura

Imipenem e ou
meropenem 4ug/ml

B

Pseudomonas
resistente aos
carbapenêmicos

Swab inguinal e retal e
ou coprocultura

Imipenem e ou
meropenem 4ug/ml

B
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MRSA

Swab nasal e ou
orofaringe

B

7.1.3.2. Métodos rápidos de identificação do agente e do mecanismo de resistência
a) PCR multiplex: A detecção precoce de colonização por bactérias MDR usando métodos
comerciais de PCR multiplex já vem sendo usada como rotina em hospitais na Europa e
Estados Unidos. Essa metodologia tem a vantagem de ser mais sensível e rápida, e consegue
identificar múltiplos genes de resistência em 1 hora. Entretanto, têm a desvantagem de não
identificar o agente etiológico e sim o gene de resistência, portanto a cultura clássica ainda
deverá ser realizada para fins epidemiológicos e tratamento clínico que visam à identificação
da bactéria MDR e o perfil de sensibilidade. Outra desvantagem é que os genes alvos são
baseados naqueles que circulam nos Estados Unidos e na Europa e não inclui genes como SPM
que é a carbapenemase mais descrita nos isolados de P. aeruginosa resistente aos
carbapenêmicos nos hospitais brasileiros (289).
b) Maldi-tof: Permite a identificação da bactéria e da resistência por espectrofotometria de
massa (maldi-tof) a partir do isolado da cultura ou diretamente de amostras clinicas. Tem a
vantagem de antecipar a identificação em comparação com os métodos clássicos de cultura, e
alguns mecanismos de resistência, tais como produção de carbapenemase, podem ser
identificados simultaneamente à identificação do gênero e espécie da bactéria (290,291).
c) PCR convencional: Alguns autores consguiram padronizar PCR de culturas em crescimento e
diretamente de amostras clínicas em pacientes com infecção de corrente sanguínea e sepse
(292,293). Estudo brasileiro não controlado padronizou o uso da técnica para identificação de
bactérias no sangue de receptores de TCTH (292).
7.1.3.3. Colite por Clostridium difficile: Colite por C. difficile é uma das principais causas de
diarreia nos pacientes HCTH. O diagnóstico de colite por C. difficile baseia-se em critérios
clínicos e laboratoriais: 1) combinação de quadro clínico compatível (diarreia definida como 3
ou mais episódios de fezes líquidas), com evidência microbiológica de toxina produzida pelo C.
72

difficile ou C. difficile produtor de toxinas nas fezes, na ausência de outras causas; ou 2)
achados em colonoscopia ou biópsia de colite pseudomembranosa. Exames laboratoriais
isolados não conseguem distinguir entre colonização assintomática e infecção clínica. O exame
padrão-ouro para diagnostico é a detecção de C. difficile toxigênico nas fezes associado a
quadro histopatológico colônico de pseudomembranas em paciente com sintomas clínicos. O
exame de escolha para detecção de C. difficile toxigênico nas fezes é a cultura. No entanto esse
é um método pouco utilizado por seu alto custo, pela dificuldade técnica e pela demora do seu
resultado (em média 48h).
A pesquisa das toxinas A e B nas fezes por meio de métodos imunoenzimáticos são rápidos,
baratos, de fácil execução, sendo amplamente adotados na prática clínica. Apesar de terem
alta sensibilidade (> 95%), tem baixa especificidade (67-83%), não sendo mais recomendados
como testes isolados para diagnóstico de infecção por C. difficile. Testes de biologia molecular
baseados na PCR que detectam os genes reguladores da produção de toxina A/B (genes
tcdA/tcdB), são rápidos, possuem elevada especificidade (>95%) e sensibilidade (>90%). No
entanto, esses testes também identificam C.difficile produtores de toxinas em pacientes
assintomáticos, sendo seu uso isolado para diagnóstico da doença muito criticado. Dessa
forma, muitos guias recomendam abordagens diagnósticas com múltiplos testes, sob a forma
de algoritmos, na investigação dos casos suspeitos (294,295) (Recomendação A).

7.2. CCIH
As atividades da CCIH na prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde
(IRAS) são principalmente relacionadas ao controle do ambiente, e o uso de agentes antimicrobianos
em profilaxia, terapia empírica ou tratamento de uma infecção documentada. Medidas rotineiras de
controle de infecções também devem ser realizadas nos pacientes submetidos à TCTH, tais como
técnica asséptica no cuidado dos catéteres venosos centrais, cuidados com cateteres urinários,
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feridas, traqueostomias e ventiladores (296). No Anexo 1 estão listadas as principais recomendações
quanto ao controle e prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde nos pacientes
submetidos a TCTH. Há poucos estudos randomizados avaliando a eficácia de medidas de prevenção
de infecções em receptores de TCTH (296) e portanto, algumas recomendações são baseadas em
pacientes hospitalizados em geral, além do senso comum no manejo dos pacientes imunodeprimidos
(297). Destacam-se as questões relativas à necessidade de ambiente com ar filtrado, a vigilância
epidemiológica das infecções da corrente sanguínea, as medidas de controle de bactérias
multirresistentes (MDR), legionelose, Clostridium difficile e viroses respiratórias.
7.2.1. Filtro HEPA
É recomendado filtro HEPA com taxa de filtração do ar superior a 12 trocas por hora para
pacientes submetidos a TCTH alogênico, devido ao risco aumentado de infecções por fungos
filamentosos veiculados pelo ar (Recomendação B). Para pacientes submetidos a TCTH autólogo o
ambiente protegido deverá ser considerado em situações muito especiais, quando houver
expectativa de neutropenia prolongada.
O sistema de ventilação deve ser avaliado continuamente para garantir filtragem, fluxo de ar e
diferencial de pressão adequados nos quartos. No entanto, na ausência de surtos de infecções
fúngicas não há necessidade de culturas de rotina do ambiente.
7.2.2. Vigilância Epidemiológica das Infecções da Corrente Sanguínea (ICS)
As definições de ICS, e particularmente, de ICS-associada ao cateter venoso central são
padronizadas e aplicáveis a diversos cenários clínicos. No entanto, no contexto do TCTH e do
paciente pós quimioterapia citotóxica, é necessário uma avalição cuidadosa do papel do CVC como
fonte de ICS primária, uma vez que a mucosite e a neutropenia são comumente fonte de bacteremia
(298,299).
As ICS-associadas ao CVC podem ser prevenidas com medidas educacionais como a
capacitação dos profissionais de saúde, aderência às recomendações de inserção e manuseio dos
cateteres. Diretrizes específicas para a prevenção dessas infecções devem ser consultadas e

74

aplicadas no cenário do TCTH. Nessas diretrizes, métodos de vigilancia, como a mensuação de taxas
de infecção por tipo de cateter venoso, realização de vigilância de procedimento ("BUNDLE") de
instalação e de manutenção, assim como orientação sobre dispositivos estão disponiveis. A aplicação
dessas medidas visa traçar um diagnóstico e definir estratégias de diminuição do número de casos
(300).
Para uma avaliação mais precisa do papel da ICS-associada ao cateter e das ICS secundárias à
mucosite, recomenda-se que a vigilância epidemiológica de ICS no paciente neutropênico leve em
consideração a recente classificação de ICS laboratorialmente confirmada por injúria da barreira da
mucosa (MBI-LCBI) (299,301,302). Essa melhor discriminação auxilia na compreensão das medidas
mais efetivas para prevenção, assim como na avaliação dos resultados das intervenções
(Recomendação B).
7.2.3. Controle de Bactérias Multirresistentes
Bactérias multidroga resistentes (MDR) são definidas como bactérias resistentes a três ou mais
classes de antibióticos e ou antibióticos de amplo espectro. Bactérias pan-resistentes são definidas
como aquelas resistentes a todas as classes de antibióticos disponíveis para o uso clinico.
Para o controle de infecções por bactérias multirresistentes é importante a prevenção da
transmissão cruzada de microorganismos e o uso apropriada de antimicrobianos. As principais
medidas que devem ser enfatizadas são: higiene das mãos, limpeza do ambiente, culturas de
vigilância, precauções de contato, e uso racional de antimicrobianos (303,304).
De modo geral, as principais bactérias MDR que colonizam e infectam os receptores de TCTH
são as enterobacterias produtoras de beta-lactamase de espectro estendido (ESBL), tais como
Pseudomonas aeruginosa e em particular a Klebsiella pneumonia resistentes aos carbapenêmicos
(KPC), a Strenotrophomonas maltophilia, que é intrinsecamente resistente aos beta-lactâmicos, e os
enterococos resistentes à vancomicina (VRE) em especial o E. faecium, espécie que predominou na
última década (292,305–307).
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A incidência de bactérias MDR varia de acordo com o serviço e pais (117,292,308).
Acinetobacter spp. resistentes e MRSA ainda não são frequentes nessa população de pacientes, mais
devem ser lembrados em hospitais com alta incidência de infecção por esses agentes(309). Baseado
na epidemiologia local, cada hospital deve eleger o grupo de bactérias que serão consideradas MDR,
para então definir a indicação de cultura de vigilância e precaução de contato (288).
Vários centros observaram mudança no perfil de bactérias que causam infecção em receptores
de TCTH, com o predomínio na última década de bactérias gram-negativas que substituíram os grampositivos. O Brasil está seguindo essa tendência, com predomínio de P. aeruginosa e Enterobacterias,
e surtos por gram-negativos MDR com alta mortalidade (308,310). Mais recentemente infecção por
bactérias pan-resistentes com alta mortalidade vem sendo descritas nessa população em todo o
mundo, incluindo P. aeruginosa só sensível as polimixinas (E ou B) e Enterobactérias produtoras de
carbapenemase incluindo Klebsiella pneumoniae Carbapenemase (KPC) e New Delhi metallo-betalactamase (NDM)(308). Os principais fatores de risco associados com colonização e infecção por
bactérias MDR nos receptores de TCTH são uso prévio de antibiótico de amplo espectro, uso de
dispositivos invasivos, mucosite e DECH; estes últimos são importantes fatores de risco para
translocação.
7.2.3.1. Higiene das Mãos: A higienização das mãos, antes e depois de qualquer contato com o
paciente ou com equipamentos ou ambiente potencialmente contaminados, é a principal
medida de prevenção para evitar a infecção cruzada por bactérias multirresistentes
(Recomendação A) (311,312).
7.2.3.2. Culturas de Vigilância: O emprego de culturas de vigilância deve ser avaliado
cuidadosamente quanto aos seus reais benefícios. Potenciais benefícios das culturas de
vigilância seriam: a instituição de medidas de precaução para transmissão de bactérias
multirresistentes em pacientes com documentação de colonização e a escolha da
antibioticoterapia empírica na neutropenia febril levando em consideração a susceptibilidade
da bactéria identificada na cultura de vigilância (116,313).
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No entanto, a correlação entre colonização por bactérias MDR e infecção varia de acordo com
o agente isolado, com a prevalência de MDR e com a população avaliada. Por exemplo, no
caso de colonização do trato gastrointestinal por Enterococcus resistente a vancomicina
existem evidências de aumento de ICS por esses agentes, inclusive nos pacientes submetidos a
TCTH (59,314,315). Já no caso de colonização por bacilos gram negativos (BGN) MDR, os
estudos são escassos e controversos quanto a correlação entre colonização e infecção. As
diferentes taxas de prevalência de infecções por BGN-MDR encontradas nas populações
estudadas são consideradas como o principal fator dessa divergência (304,313). A literatura
mostra que o sítio de colonização varia de acordo com o agente e tipo de paciente, e que a
coleta de mais de um sítio aumenta a positividade da cultura de vigilância. As Enterobactérias
e o VRE são recuperados facilmente das culturas de vigilância de TGI (swab retal e ou
coprocultura). Por outro lado, P. aeruginosa e Acinetobacter spp são mais recuperados de
culturas do trato respiratório (117,288). Deve ser levado em consideração que a coleta do
swab retal deve ser evitado em pacientes neutropenicos graves com neutrófilos <100
células/mm3.
Atualmente, no contexto da crescente resistência bacteriana, os guidelines internacionais
recomendam a realização de cultura de vigilância como uma estratégia para identificação
precoce e controle das bactérias MDR, especialmente em unidades com altas taxas de infecção
por bacilos Gram-negativos produtores de carbapenemases (p.e. KPC) ou Enterococcus spp
resistentes a vancomicina, seguindo protocolo da CCIH local (53,116,313) (Recomendação B).
A periodicidade da coleta de cultura de vigilância deve ser definida por cada centro. Em geral,
recomenda-se que seja realizada semanalmente e/ou em caso de exposição a um contactante
colonizado e ou infectado por bactéria MDR (Recomendação B).
7.2.3.3. Precauções de Contato: O quarto individual deve ser a regra para os receptores de
TCTH alogênico, mesmo para aqueles que não estão colonizados e ou infectados por bactéria
MDR, pois diminui a chance de transmissão cruzada (288).
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Embora não esteja estabelecida a sua eficácia (304,316), a precaução de contato (quarto e
equipamentos individuais e uso de paramentação com avental e luvas durante o contato com
o paciente) é recomendada para todo paciente colonizado e ou infectado por bactéria MDR
até a alta do paciente, e para os acompanhantes dos pacientes até o resultado da cultura de
vigilância.
Sabe-se que pacientes TCTH podem permanecer colonizados por bactérias MDR por até dois
anos no caso de VRE, e de 6 meses a 3 anos no caso de bactéria gram-negativa MDR. Esses
dados variam de acordo com a bactéria e os fatores de risco do paciente. Portanto, um sistema
de identificação precoce de pacientes colonizados e ou infectados por bactérias MDR é
fundamental para o controle e a prevenção da disseminação da resistência, assim como a
identificação no prontuário do paciente em caso de reinternação e transferência d o paciente
para outro serviço. O paciente deve saber e ou ter um relatório com todas as informações
sobre colonização e ou infecção por bactérias MDR para que as medidas recomendadas
possam ser instituídas precocemente(288).
7.2.3.4.Descolonização de Bactérias MDR: Descolonização do trato gastrointestinal de
bactérias MDR é descrita na literatura, entretanto, o custo benefício dessa medida depende da
bactéria em questão e da população estudada, se em pacientes hospitalizados em uso de
antibiótico e ou em pacientes após alta hospitalar ou em acompanhamento ambulatorial.
A maioria dos estudos tem uma casuística pequena e avalia população geral de pacientes.
Poucos estudos foram controlados, ou incluíram receptores de TCTH ou pacientes com
doenças onco-hematológicas. Estudos observacionais utilizando diferentes antibióticos orais
como doxiciclina, bacitracina, linezolida e daptomicina com um número de pequenos de
pacientes colonizados com VRE demonstraram descolonização do trato gastrointestinal
(Recomendação C). Entretanto, um estudo controlado com ramoplanina oral versus placebo
com seguimento por 14 dias (317) e um estudo com bacitracina oral versus placebo com
seguimento até 3 semanas (318) não mostraram diferença quando comparados os grupos
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(Recomendação B). Portanto, não é recomendada a descolonização do trato gastrointestinal
com essas drogas e são necessários mais estudos prospectivos controlados para respaldar essa
conduta na população de receptores de TCTH.
O impacto do uso de descolonização do trato gastrointestinal na colonização por bactérias
EBSL é controverso. Estudo controlado que foram alocados 1: 1 para o grupo placebo e grupo
intervenção que recebeu colistina e neomicina por 10 dias mais nitrofurantoina por 5 dias, nos
pacientes com bacteriúria assintomática por bactéria EBSL positiva, não mostrou diferença no
desfecho primário que era colonização. Nos primeiros 6 dias houve uma redução significativa
de colonização por ESBL no grupo intervenção (p < 0.001). Entretanto esse efeito desapareceu
após 7 dias (p = 0.92) (319) (Recomendação B). Outros estudos sugerem um possível benefício
do uso oral de aminoglicosídeo e ou colistina na descolonização do TGI por K. pneumoniae
resistente aos carbapenêmicos. Após um surto de KPC em unidade de TCTH, a gentamicina
oral foi usada até a erradicação que variou de 2 a 70 dias. Os autores demonstraram que a
erradicação da colonização ocorreu em 66% dos pacientes, porém 5 pacientes permaneceram
colonizados por 5 meses (320) (Recomendação C). Outro estudo incluindo receptores de TCTH
e pacientes onco-hematológicos avaliou o uso de descolonização do TGI com gentamicina,
colistina ou ambas, após alta de pacientes colonizados com KPC. A erradicação espontânea da
KPC foi observada em 7% dos 102 pacientes resistentes às duas drogras ou que não assinaram
o consentimento. As taxas de erradicação foram de 42% nos 26 pacientes que receberam
gentamicina, 50% nos 16 que receberam colistina e de 37.5% nos 8 pacientes que receberam
ambas as drogas, significantemente maior do que na erradicação espontânea (p<0,001), mas
sem diferença entre as drogas (321) (Recomendação B).
Apesar dos resultados promissores do uso de descolonização do trato gastrointestinal de
bactérias gram-negativas MDR essa medida é questionada pelo fato de usar drogas que são o
último arsenal terapêutico contra os gram-negativos MDR como as polimixinas e ou drogas
que são usadas como terapia combinada como o aminoglicosideo. Resistência pode ocorrer
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rapidamente, como descrito em um hospital na Alemanha que demonstrou o desenvolvimento
de resistência a colistina em 20% e a gentamicina em 45% dos isolados após o usou de
descolonização de 14 pacientes que receberam solução oral de colistina e gentamicina e
aplicação na cavidade oral de colistina/gentamicina gel para controle de um surto por KPC
(322) (Recomendação B).
7.2.4. Legionelose
Dados brasileiros sobre a frequência de pneumonia por Legionella spp em receptores de TCTH
são escassos. As medidas gerais de prevenção são focadas no controle da água do hospital, e
incluem adequações no sistema de armazenamento da água, aquecimento e limpeza dos
reservatórios (296). Culturas periódicas da água podem ser realizadas nos centros de
transplante, porém não há normatização quanto à frequência que estas culturas devam ser
realizadas (323). A vigilância deve ser feita a partir de dados epidemiológicos; caso se confirme
um caso de legionelose hospitalar o sistema de água deve ser avaliado. Caso a água esteja
contaminada, deve-se evitar qualquer contato de pacientes em risco, e promover a limpeza do
reservatório de água (323).
7.2.5. Clostridium difficile
Precaução de contato (quarto individual e paramentação durante o cuidado do paciente com
avental e luvas) está indicada para os casos suspeitos até confirmação por meio de teste laboratorial,
e nos confirmados até a resolução da diarreia (324,325) (Recomendação A).
Além das precauções de contato instituídas durante a infecção, a higiene das mãos, a limpeza
ambiental com produtos a base de cloro e a redução do uso dos antimicrobianos podem auxiliar no
controle da disseminação do Clostridium difficile na unidade (326,327). Na presença de um surto por
Clostridium difficile a higiene das mãos preferencialmente com água e sabão deve ser encorajada,
levando em consideração a técnica correta para esta prática (Recomendação B) (53).
7.2.6. Viroses respiratórias
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As medidas de controle de infecção são muito importantes para prevenir a transmissão de
viroses respiratórias (VR) no ambiente hospitalar. A orientação aos familiares quanto às medidas de
prevenção e a gravidade destas infecções, antes mesmo da realização do transplante, também traz
impacto positivo na prevenção das VR (328). A correta higiene das mãos é fundamental para evitar a
transmissão das VR. Profissionais de saúde, familiares e contactuantes de pacientes submetidos a
TCTH devem receber anualmente a vacina inativada trivalente para influenza (Recomendação A). (53)
As seguintes medidas são recomendadas: a) busca ativa de visitantes (entre familares e
profissionais de saúde) com sintomas de IVAS (infecções de vias aéreas superiores) (Recomendação
C); b) profissionais de saúde sintomáticos devem ser afastados do contato com o paciente até
resolução dos sintomas (Recomendação A); c) todo paciente internado com suspeita de VR deve
permanecer em precauções de contato e gotículas até a identificação definitiva do agente
(Recomendação B).

8. DOENÇAS TROPICAIS

Grande parte do território brasileiro está em área tropical e subtropical e, portanto, infecções
prevalentes nessas regiões podem acometer também o receptor de TCTH no Brasil. A maioria dessas
doenças tem grande impacto em saúde pública, tais como malária, tuberculose, dengue, doença de
Chagas, leishmaniose, febre amarela, hanseníase, e as parasitoses intestinais (esquistossomose,
estrongiloidiase, cisticercose, etc).
Muitas dessas doenças se enquadram na categoria de “Doenças Negligenciadas”, pois uma vez
erradicadas nos países desenvolvidos, foram esquecidas ou deixadas em segundo plano, e
atualmente persistem apenas em regiões pobres da África, Ásia e América Latina. Políticas públicas
nacionais e internacionais tratam de controlar essas endemias, com sucesso bastante variável e
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incerto, a despeito do tratamento ter um custo baixíssimo em muitas delas. Outras, tais como a
malária e a tuberculose, tem recebido apoio financeiro maior, tanto para tratamento como para
pesquisa.

8.1. Tuberculose
A tuberculose é a segunda causa de óbito por doença infecciosa no mundo, seguindo a AIDS
que é a primeira causa. Na América Latina a TB é muito prevalente, assim como em todos os
continentes que têm alta incidência de infectados pelo HIV (Asia, Africa). Como a taxa de cura de TB
é menor nesses indivíduos, a transmissão de TB é facilitada em locais de alta prevalência de HIV
(329). No Brasil, em 2012 os estados do Amazonas e do Rio de Janeiro tinham as mais altas
incidências de TB (>60 por 100 mil habitantes), de acordo com dados da Secretaria de Vigilância em
Saúde (SVS).
As políticas públicas de controle da TB no mundo se baseiam na identificação da tuberculose
latente (LTBI), que pode ser comprovada laboratorialmente pelo teste de PPD ou pelos novos ensaios
de detecção de interferon-gama (IGRAs). De acordo com a OMS, estes testes estão indicados em
populações de risco em locais com incidência de TB abaixo de 100/100 mil habitantes (330).
Em receptores de TCTH, a incidência de TB é de 10 a 40 vezes maior que na população em
geral. Estudo prospectivo realizado na Fundação Amaral Carvalho em Jahu entre 2010 e 2012
mostrou incidência cumulativa de 3% de TB, quase 100 vezes maior que a incidência média do país
(36,1/100 mil) em 2012 (331).
Em geral, os casos de TB pós-TCTH ocorrem pela reativação de LTBI, com raros casos de
aquisição por contato com indivíduos bacilíferos (64). Portanto, a detecção de LTBI é atualmente
recomendada na avaliação pré-TCTH (4,12). Em nosso meio, a comparação do PPD com ensaio de
detecção de interferon gama (QTF-CMV gold) em receptores de TCTH evidenciou concordância
moderada entre os testes (331). O tratamento da LTBI deve ser feito com isoniazida por 6 a 9 meses
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na dose de 10 mg/kg/d (dose máxima de 400mg) a partir do dia zero (332) (Recomendação B). A
quimioprofilaxia de TB com isoniazida é bem tolerada em receptores de TCTH (331).
Além da endemicidade local, outros fatores de risco para TB pós-TCTH são: transplantes não
aparentados ou parcialmente compatíveis, DECH aguda e crônica, regime de condicionamento
incluindo radiação corporal total, e intensidade da imunossupressão (66,331,333).
A forma pulmonar da TB ocorre em cerca de 85% dos casos, e alto índice de suspeição deve ser
mantido em pacientes com quadros pulmonares protraídos, especialmente no cenário de DECH
crônica e bronquiolite obliterante. Casos de TB extrapulmonar também têm sido descritos, tais como
TB ganglionar, pleural, renal, SNC, medula óssea e miliar (5,334).
O diagnóstico da TB baseia-se em achados clínicos e confirmação laboratorial por baciloscopia
e cultura, e PCR em tempo real. No caso de TB pulmonar, deve ser socilitada no mínino três amostras
de escarro para pesquisa da basciloscopia e cultura para micobactéria dos pacientes com sintomas
respiratórias e ou imagem radiológica sugestiva de tuberculose. Estudo prospectivo realizado na
Fundação Amaral Carvalho usando ensaio comercial de PCR em tempo real para Mycobacteirum
tuberculosis mostrou 100% e 74% de correlação com os resultados da cultura e baciloscopia,
respectivamente, com a vantagem de resultado de PCR em 24h em comparação com a cultura (mais
de 30 dias) (331). Novas plataformas automatizadas de amplificação de ácidos nucleicos, como o
Xpert MTB/RIF (Cepheid, CA, EUA), poderá melhorar o diagnóstico rápido da TB em pacientes
transplantados. Atualmente, este é o teste recomendado pela OMS como o teste de diagnóstico
inicial para adultos e crianças com suspeita de TB associada ao HIV, em substituição à microscopia e
cultura convencional (329).
O tratamento atual da TB no Brasil é feito com quatro drogas (isoniazida, rifampicina
pirimetamina e etambutol), em função do índice de resistência à isoniazida no país ter passado de
4,4% para 6% em 10 anos (335). O tempo de tratamento deve ser de pelo menos 6 meses; e mais
prolongado em casos de TB miliar, ósteo-articular e meningite por TB. Em receptores de TCTH, a
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definição do tempo de tratamento vai depender da resposta do paciente ao tratamento e controles
de cura.

8.2. Doença de Chagas
A doença de Chagas é causada pelo Trypanosoma cruzi, transmitido através da picada de
triatomíneos (barbeiro) infectados pelo parasita. A penetração ocorre pela pele, conjuntiva ou outra
membrana mucosa. A transmissão pode também ocorrer da mãe para a criança, através de
transplante de órgãos, transfusão de sangue, acidente de laboratório, e mais recentemente, alguns
surtos foram relatados devido à ingestão de alimentos ou de bebidas contaminados (336). Nas duas
últimas décadas, os países mais afetados pela zoonose desenvolveram programas bem-sucedidos
para reduzir a transmissão vetorial e pelo sangue.
Receptores de TCTH de países não-endêmicos para a doença de Chagas são mais propensos a
adquirir infecção pelo T. cruzi através de transfusão de sangue ou por um enxerto infectado,
enquanto receptores infectados de regiões endêmicas estão em risco de reativação da infecção
latente em decorrência da imunossupressão. No Brasil, onde testes de rastreio obrigatórios foram
implementados desde 1991, o risco residual de infecção é calculado em cerca de 1: 200.000 unidades
(17).
Estudos de vigilância conduzidos na Argentina em receptores soropositivos mostram uma taxa
de reativação de Chagas 17% e 40% em receptores de TCTH autólogos e alogênicos, respectivamente
(337). No Brasil, não há estudo prospectivo similar. Em estudo retrospectivo realizado na Fundação
Amaral Carvalho onde 953 prontuários foram revisados, a tuberculose e a infecção por T.cruzi foram
as infecções mais frequentes dentre as doenças tropicais negligenciadas (3).
Portanto, no manejo da doença de Chagas em TCTH recomenda-se o tratamento do doador
soropositivo antes da coleta das células tronco-hematopoiéticas e a vigilância por PCR no receptor
soropositivo ou no receptor soronegativo com doador soropositivo (4,18,337) (Recomendação B). O
monitoramento deve ser semanal durante 2 meses, a cada 2 semanas no terceiro mês, e depois
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mensalmente até pelo menos 6 meses após o transplante (18). Em caso de parasitemia no receptor
recomenda-se a terapia pre-emptiva com benzonidazol 5-7 mg/kg/dia divididos em duas doses, por
30 a 60 dias.

8.3. Toxoplasmose
A incidência de doença pelo T. gondii em receptores de TCTH varia entre 1% a 6%, de acordo
com a soroprevalência local (338). No Brasil a prevalência da sorologia entre doadores e receptores
de TCTH varia de acordo a região de procedência, sendo bastante alta na região sul, mais de 70%
(339). A manifestação clínica mais frequente parece ser a forma cerebral; entretanto formas
pulmonares e disseminadas também tem sido descritas (68,340). A alta mortalidade (60-90%)
descrita nos relatos de casos deve refletir o retardo no diagnóstico por não suspeição da etiologia,
especialmente em regiões de prevalência moderada.
Em receptores de TCTH a toxoplasmose é em geral decorrente de reativação de infecção
latente. A reativação de T. gondii ocorre em 2 a 16% dos pacientes previamente soropositivos,
geralmente nos primeiros 3 meses do transplante (69,338,341,342). Entretanto, pacientes com DECH
crônica permanecem sob risco de reativação enquanto receberem drogas imunossupressoras.
Pacientes que reativam T. gondii após TCTH podem positivar anticorpos da classe IgM.
Portanto, alguns centros recomendam o seguimento sorológico (anticorpos IgG e IgM) e avaliação da
reativação de toxoplasmose por meio de PCR qualitativo ou quantitativo (343,344). Estudo
prospectivo demonstrou que a incidência cumulativa de reativação de T. gondii em soropositivos foi
de 16%, e a incidência de doença foi de 38% naqueles que reativaram a infecção (340). Portanto, é
possível que em regiões de alta soroprevalência, a vigilância da reativação de toxoplasmose com PCR
quantitativo seja útil para definir o risco de adoecimento, embora o cut-off para introdução de
terapia pre-emptiva de toxoplasmose ainda não esteja definido.
Segundo alguns autores, a toxoplasmose pode ser classificada de acordo com resultado de PCR
e sintomas clínicos e radiológicos: a) reativação de infecção: pacientes assintomático com PCR
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positivo; b) toxoplasmose possível: pacientes com sintomas e imagem compatíveis com
toxoplasmose sem confirmação laboratorial; c) toxoplasmose provável em paciente com clínica,
imagem e PCR positivos e d) toxoplasmose comprovada, pacientes com confirmação histologia ou
citológica de taquizoítas, cultura positiva ou achado de necropsia (338,340) (Recomendação B).
Em se optando por terapia pre-emptiva, com base em PCR positivo, a recomendação é usar
sulfametoxazol/trimetoprim (SMX/TMP) na dose de 50mg/kg/d de sulfametoxazol, por 1 a 2
semanas, ou até que o paciente apresente 2 PCRs negativos, seguido de profilaxia secundária até o
D+100. Em caso de documentação de doença, tratar com SMX/TMP por pelo menos 3 semanas ou
até a resolução dos sintomas. Na profilaxia secundária a dose de SMX-TMP sugerida é 400/80mg 1
x/dia até o termino da imunossupressão. É importante ressaltar que a profilaxia de Pneumocystis
jiroveci com SMX/TMP de modo geral inibe a reativação do T. gondii. Aumento na frequência de
casos de toxoplasmose pode ocorrer em pacientes que fazem uso de pentamidina inalatória na
profilaxia da pneumocistose, caso nenhuma profilaxia para toxoplasmose seja adicionada (345).

8.4. Malária
A malária é uma doença sistêmica aguda causada por infecção por Plasmodium falciparum,
Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, ou Plasmodium ovale, que são as espécies da malária
humana. O Plasmodium falciparum tende a ser mais virulento que a demais espécies. No Brasil, a
malária é causada principalmente pelo P.vivax e em menor frequência pelo P.falciparum.
Espécies de Plasmodium são transmitidos aos seres humanos por fêmeas de mosquitos do
gênero Anopheles. O ciclo de vida do parasita tem duas fases; uma fase de replicação assexuada em
seres humanos e uma fase de replicação sexuada no mosquito. No corpo humano, os parasitas
multiplicam-se no fígado, e em seguida, infectam eritrócitos. Os sintomas e características
patológicas da malária são causadas pela fase eritrocítica assexuada dos parasitas que invadem e se
replicam em eritrócitos por dois a três dias, com posterior ruptura dessas células e invasão de novos
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eritrócitos. No caso de infecção por P. vivax e P. ovale uma parte fica dormente em hepatócitos
(hipnozoítas) que são as formas responsáveis pelas recidivas tardias (346).
Em receptores de TCTH, a malária pode ser transmitida por transfusão de sangue, pelo
enxerto, ou pela exposição natural a mosquitos infectados pelo Plasmodium. Em malária associada a
transfusão os sintomas geralmente aparecem precocemente (de um a três dias), e após 7 dias no
caso de transmissão através de um órgão infectado.
Malária transmitida por transfusão é grave e frequentemente fatal. O screening de malária por
sorologia em bancos de sangue varia em todo o mundo. No Brasil, a restrição à doação varia de
acordo com a área de procedência do doador. A Amazônia é considerada área endêmica, enquanto o
resto do país é considerada não-endêmica. Em áreas não-endêmicas, o teste não é necessário, nem
executado. Os doadores são impedidos de doar por 6 meses se eles foram para áreas endêmicas ou 3
anos se tiveram ou viveram em área endêmica de malária.
Em áreas endêmicas, os doadores são classificados em baixo, médio ou alto risco de acordo
com o índice de parasitemia (IPA), que é fornecido de acordo com cada município e distrito. Os
doadores de áreas de alto risco são rejeitados, enquanto que de baixo e médio risco são submetidos
a teste rápido (antigênico) ou gota espessa pré-doação. Doadores positivos são excluídos da doação
por 1 ano e encaminhados para tratamento (347).
Os critérios de restrição de doadores usados em banco de sangue podem ser aplicados com
segurança em doadores de TCTH. Entretanto, doadores com história de pregressa de malária podem
ser aceitos, mesmo antes do período de exclusão, caso seja o único doador disponível para aquele
paciente. Nestas situações, e para maior segurança do receptor, o doador deve receber tratamento
de malária a despeito do resultado da pesquisa de Plasmodium em gota espessa e/ou PCR. Há relatos
de transmissão de malária de doadores sem parasitemia detectada (14) (Recomendação C).
Malária persistente é o maior desafio na triagem pré-transplante. Doadores ou candidatos a
transplante, que nasceram ou viveram em uma área endêmica, geralmente têm exposição frequente
aos parasitas da malária e níveis elevados de infecção, que leva a um equilíbrio dinâmico entre a
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infecção e a resposta imune. Tais indivíduos são categorizados como "semi-imune", uma vez que são
assintomáticos, têm anticorpos em títulos elevados e a maioria tem uma infecção resolvida. No
entanto, um pequeno número pode estar infectado de forma persistente com baixo nível de
parasitemia.
Em caso de receptores de transplante semi-imunes, a imunossupressão pós-transplante rompe
o equilíbrio entre a infecção persistente e a resposta imune e um ataque de parasitemia pode
ocorrer. A persistência é estimada em um ano para o P. falciparum, três a cinco anos para P. vivax e
ovale e até 40 anos para o P.malariae (14).
Com relação aos sintomas e achados clínicos, é importante ressaltar que o padrão cíclico e os
paroxismos típicos da malária nem sempre estão presentes em receptores de transplante e um alto
índice de suspeição deve ser mantido em pacientes considerados de risco. Febre, anemia e
alterações neurológicas são achados frequentes de malária em receptores de transplante. As taxas
de mortalidade podem variar de 10% a 40%. Especial atenção deve ser dada a doentes
esplenectomizados que podem desenvolver doença mais grave porque o baço é responsável pela
remoção das células parasitadas da circulação.
A malária por P. falciparum é tratada com terapia combinada à base de artemisinina
(artemeter 20 mg) associada à lumefantrina (120 mg), piperaquina (160 mg) ou à mefloquina (1250
mg). A mefloquina ainda é usado em áreas de P. falciparum suscetíveis. P.vivax e P.ovale são tratados
com cloroquina (25mg / kg por 3 dias), que ainda é usado em alguns países da Região das Américas, e
primaquina (0,5 mg / kg / dia durante ≥ 7 dias), atualmente o único medicamento disponível para
tratar a fase hepática (hipnozoítas) da infecção por P. vivax (348). A Primaquina não é necessária na
malária transmitida pelo sangue ou pelo enxerto, já que as formas hipnozoíticas hepáticas não estão
estabelecidos nesses casos. A mefloquina, doxiciclina, cloroquina e primaquina podem aumentar os
níveis séricos de inibidores da calcineurina. Deficiência de G6PD deve ser investigada antes do uso da
primaquina para evitar hemólise.
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8.5. Leishmaniose
Em pacientes transplantados, a leishmaniose visceral (VL) é a apresentação clínica mais
frequente representando mais de 85% dos casos de leishmaniose. Nas Américas a VL é geralmente
causada pela L. chagasi, enquanto que no Velho Mundo os agentes etiológicos são a L. donovani e a
L. infantum (349). O protozoário é transmitido ao ser humano pela picada de mosquitos do gênero
Phlebotomus (Velho Mundo) ou Lutzomya (Novo Mundo). Porém, transmissão por transfusões de
sangue e por compartilhamento de seringas entre usuários de drogas também já foram relatadas
(20,350). Há poucos casos descritos de leishmaniose visceral em receptores de TCTH
(3,78,79,351,352)
A leishmaniose em receptores de TCTH pode ocorrer devido a 1) reativação de uma infecção
latente durante a imunossupressão em receptor previamente infectado; 2) A infecção de novo em
receptores de transplante que vivem ou viajam para áreas de endemicidade (353); 3) leishmaniose
associada a transfusão, uma vez que a sorologia de rotina para doadores de sangue ou de órgãos não
é realizada mesmo em áreas de alta endemicidade (20); 4) por meio de um enxerto infectado, uma
vez que mesmo em áreas endêmicas a infecção assintomática é mais frequente do que a doença
sintomática (21).
Com relação aos achados clínicos, os sinais e sintomas de VL são febre prolongada, perda de
peso, hepatoesplenomegalia e pancitopenia. Em casos suspeitos, o diagnóstico de VL pode ser
realizado por meio de microscopia de aspirados de medula óssea, cultura, sorologia e / ou PCR
(21,354,355).
Microscopia de aspirados de medula óssea e PCR são os métodos mais eficazes, com
sensibilidade superior a 80% (354). Cultura e sorologia de Leishmania atualmente são métodos
considerados pouco eficientes (cultura com sensibilidade baixa em assintomáticos e sujeita a
contaminação; sorologia pode apresentar uma reação cruzada com outros protozoários).
Atualmente, PCR é considerado o teste mais eficaz para o diagnóstico e acompanhamento de VL,
uma vez que é menos invasiva que aspirados de medula óssea, e é superior à sorologia para detectar
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casos de infecção (355). Além disso, a PCR tem sido relatada como sendo útil no seguimento da
eficácia do tratamento (356). Assim, PCR e/ou microscopia são considerados como métodos de
escolha para o diagnóstico e seguimento dos receptores de transplante com VL (21) (Recomendação
C).
Triagem pré-transplante não é recomendada de rotina porque o valor da triagem sorológica ou
molecular de doadores e receptores assintomáticos permanece obscuro. Entretanto, o doador ou o
candidato a TCTH é sabidamente infectado por Leishmania, recomenda-se monitoramento rigoroso
do receptor no período pós-transplante. Não há dados para se definir a periodicidade ou a duração
da monitorização pós-TCTH. Entretanto, a maioria dos casos reportados ocorreu no primeiro ano
pós-transplante (3,78–80). Assim, monitoramento a cada 2 meses durante um ano parece razoável
(Recomendação D). As recidivas após um episódio de VL em receptores de TCTH é menos frequente
que em pacientes infectados pelo HIV, e ocorrem em torno de 25% dos casos. O uso de profilaxia
secundária para evitar recaídas não mostrou benefício significativo (p = 0,19) em estudo casocontrole retrospectivo em transplante de órgãos sólidos (357). Em TCTH não há dados para se
recomendar profilaxia secundária para evitar recidivas da VL.
Anfotericina B lipossomal é a droga de escolha para o tratamento de VL. Outras drogas, tais
como N-metil-glucamina (glucantime) e miltefosina tem sido usados com menor frequência. Os
efeitos colaterais são os principais obstáculos para a utilização de antimônio pentavalente.
Miltefosine é um medicamento oral aprovado para o tratamento da LV e da leishmaniose cutânea
por mais de uma década em alguns países como a Índia. Poucas informações estão disponíveis em
relação ao uso e eficácia de miltefosine na população de transplante. O esquema de tratamento não
está bem definido em receptores de TCTH. Alguns autores obtiveram bons resultados com esquema
de 3 a 5mg/kg por 15 a 30 dias consecutivos, seguidos de mais 3 a 5 doses semanais (78,79). Outros
sugerem esquema de doses diárias (3-5mg/kg) por 10 dias, seguidas de 4 doses semanais (80)
(Recomendação C).
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9. CALENDÁRIO DE REVACINAÇÃO PÓS-TCTH

Receptores de TCTH alogênicos e autólogos perdem a imunidade a infecções adquiridas ao
longo da vida e às vacinas recebidas antes do transplante(358–361). Portanto, um programa de
revacinação pós-transplante é obrigatório não só para proteger o paciente, como também do ponto
de vista epidemiológico, evitando a ocorrência de nichos de pacientes susceptíveis, o que pode
favorecer a ocorrência de surtos. Assim, estão incluídas vacinas contra agentes que podem ser mais
graves nesses pacientes (influenza, pneumococo, sarampo, etc) como também vacinas que são
oferecidas à população de modo geral e cuja proteção deve, portanto, ser assegurada ao receptor de
TCTH (poliomielite, tétano, difteria, etc).
Nas últimas décadas, vários programas de revacinação foram propostos e vêm sendo
atualizados em consensos locais e internacionais a medida que novos estudos são publicados(361).
Estes estudos permitiram ajustar o numero de doses necessárias, avaliar a resposta à vacina em
pacientes com DECH crônica e também o melhor momento para o início do programa (4º mês do
transplante).
De modo geral, as vacinas recomendadas no primeiro ano do TCTH são vacinas de agentes
inativados, conjugados proteicos ou material genético recombinante de determinados agentes,
sendo, portanto, muito seguras para o paciente, mesmo naqueles com DECH crônica. Não se justifica
o atraso no programa em função de DECH crônica, a não ser que o paciente esteja instável e/ou
tratando de complicações infecciosas. Nesses casos pode se aguardar a melhora do paciente
(Recomendação B). A partir do segundo ano do transplante estão indicadas as vacinas de vírus vivos
apenas para os pacientes sem DECH crônica e que não fazem mais uso de imunossupressores.
A resposta à vacinação vai depender do grau de imunossupressão do paciente e da vacina
utilizada, e de modo geral é menor que a resposta de imunocompetentes. Assim, nesses pacientes é
importante garantir a “imunidade de rebanho” (herd immunity), ou seja, a proteção de familiares e
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contactuantes domiciliares do paciente, bem como dos profissionais de saúde. Para esses
contactuantes estão indicadas as vacinas de influenza anualmente, e a vacina de varicela (naqueles
sem história pregressa de varicela) (12) (Recomendação A).
No Brasil, os pacientes imunocomprometidos tem acesso a um generoso programa gratuito de
vacinas que se estende também a doadores de transplante e familiares que vivem com o paciente.
Este programa é gerenciado pelo Ministério da Saúde através dos Centros de Referência em
Imunobiológicos Especiais (CRIEs), distribuídos regionalmente por todo o país. Apesar da excelência
do programa, muitos pacientes têm atrasos no calendário de vacinas ou não são revacinados, ou
recebem inadvertidamente vacinas que não estão indicadas naquela fase do TCTH. Essas falhas são
esperadas dada a complexidade do calendário recomendado que, para ter sucesso, depende da
adesão do paciente, do correto encaminhamento do paciente pelo centro de TCTH e finalmente, do
atendimento adequado do paciente no CRIE ou unidade básica de saúde. Com relação ao centro
transplantador, a DECH é a principal justificativa para o atraso das vacinas.
Em comparação aos guidelines internacionais, o programa brasileiro dos CRIEs apresenta uma
defasagem com relação ao início do programa (não autoriza o início antes do sexto mês), número de
doses da vacina meningocócica (uma em vez de duas doses), uso da PCV10 ou PCV13 em adultos
(indicação em adultos não consta da bula no Brasil), entre outros. A questão da vacina pneumocócica
é a mais relevante. O programa não disponibiliza a PCV13 e sim a PCV10, que nunca foi testada em
receptores de TCTH (362). Além do mais, já há estudos comprovando que a vacina é efetiva também
em receptores de TCTH adultos, e que 3 doses da vacina conjugada devem preceder a vacina de
polissacarides (PPV23) (363–365).
Estudo prospectivo, em andamento no Hospital Amaral Carvalho, sobre as dificuldades
encontradas no programa brasileiro de revacinação pós-TCTH mostrou que mais de 80% dos
pacientes apresentaram atrasos no calendário vacinal. A falta de adesão do paciente (cerca de 15%)
contribuiu menos para esses atrasos do que as falhas do centro de TCTH ou do posto de vacinação
(>50%). Esse estudo mostrou também a presença de equipe especialmente treinada para orientar a
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revacinação é fundamental para o sucesso do program e essa inciativa deve ser encorajada. A
intervenção desses profissionais permitiu a resolução parcial ou total dos problemas em 70% e 35%
dos casos, respectivamente (Silva et al., tese de mestrado, UNESP, dados ainda não publicados).
A tabela abaixo compara as recomendações do CRIE, da Infectious Diseases Society of America
(IDSA) e do presente consenso.

Tabela 8 - Vacinas Indicadas no Programa de Revacinação Pós-TCTH

Vacinas

Número de doses propostas

Evidência

CRIE 2015

IDSA Guidelines
2013

Consenso
SBTMO 2015

PCV-13

3 (só ≤5 anos)

3

3

A

PPV-23

2

1

1

A

dT

3

3

3

A

DTPa

3

3

3

B

Hib

3

3

3

A

MCV

1

2

2

B

Polio inactivada

IPV

3

3

3

A

Hepatite B
recombinante

HBV

3

3

3

A

2

Seguir
recomendação
do país

2

D

-

?

1-2 (2 doses
para < 9 anos)

A

Pneumocócica
conjugada 13 valente
Pneumocócica
polissacáride 23
valente
Tetano, difteria (dupla
tipo adulto)
Tetano, difteria,
pertussis acelular (<7
anos)
Haemophilus
influenza conjugada
Meningocócica
conjugada

Hepatite A inativada

Papilomavirus
humano
Influenza inativada

Sigla

HAV

HPV

-

IIV

1-2 (2 doses
para < 9 anos)

HPV-3 (mulher
11-26 anos) e
HPV-4 (homem
11-26 anos)
1-2 (2 doses
para < 9 anos)
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Anual

Anual

Annual

Sarampo/Caxumba/
Rubéola (*)

SCR

2

2

1

A

Varicela (*)

VV

2

2

-

?

Yellow fever (*)

YFV

1

-

-

B

(*) Vacinas de vírus vivos atenuados

10. ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS, RECEPTORES, CUIDADORES E FAMILIARES

A maioria das recomendações relacionadas à prevenção de infecções em pacientes
submetidos ao TCTH refere-se a condutas e procedimentos a serem adotados por parte da equipe de
saúde, no entanto o próprio paciente e seus familiares ou pessoas envolvidas com o auxilio do
paciente devem ser encorajados a ter atitudes pró-ativas para diminuir a exposição a agentes
potencialmente patogênicos ao realizar as atividades cotidianas (D5). Deve ser incentivada a
participação dos pacientes e cuidadores em programas educacionais (D5). As instituições que
realizam TCTH devem promover atividades educacionais com pacientes e cuidadores visando a
prevenção de infecções em todos os períodos relacionados ao transplante (D5) (53,366).
Estas recomendações visam diminuir o risco de adquirir infecções conforme evidências
epidemiológicas, relatos de casos e o senso comum, mas em sua maioria não estão respaldadas por
estudos clínicos específicos (297,367), e portanto segundo os critérios para classificação de
recomendação da AMB geralmente alcançam classificações C4 ou D5. Porém devemos ressaltar que
a falta de evidencia do efeito não é igual a falta de efeito.

ORIENTAÇÕES GERAIS
Encorajar atitudes pró ativas para diminuir a exposição a agentes
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potencialmente patogênicos ao realizar as atividades cotidianas.
Incentivar a participação dos pacientes e cuidadores em programas
educacionais
Instituições que realizam TCTH devem promover atividades educacionais
com pacientes e cuidadores visando a prevenção de infecções em todos os
períodos relacionados ao transplante

D5
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10.1. Higiene das Mãos
A principal medida que deve ser incentivada e ensinada é a higienização das mãos, (53) de
forma correta, com a lavagem simples com água e sabão ou a utilização de produtos a base de álcool
(álcool-gel).
HIGIENE DA MÃOS
Pacientes e cuidadores devem ser ensinados e treinados a realizar a técnica de
higiene das mãos conforme as recomendações vigentes
A higienização das mãos deve ser sempre realizada nas seguintes ocasiões:
• Antes de comer, preparar ou manusear alimentos.
• Após usar o banheiro (urinar ou defecar).
• Após contato com excreções (fezes, vomito ou urina) ou com objetos que
possam ter contato com excreções (fraldas, comadres, vasos sanitários, roupas
potencialmente contaminadas com excreções).
• Após tocar o chão, lixo ou locais potencialmente sujos.
• Após tocar em plantas e ou animais (ou fezes de animais).
• Após (e durante) permanência em locais públicos.
• Após retirar as luvas (quando tiver usado luvas).
• Antes de manusear o cateter ou realizar qualquer curativo.
Retirar os anéis e adornos para realizar higienização das mãos.
Enfatizar a técnica correta de higienização das mãos e as diferenças na utilização
das preparações a base de álcool e a lavagem com água e sabão.
Visitantes e acompanhantes devem realizar a higienização das mãos antes do
contato com o paciente, após contato com o paciente ou com as áreas próximas ao
paciente.
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B2C
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D5
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10.2. Uso de equipamentos de proteção (máscaras, luvas, capotes, roupas de uso)
As recomendações para o uso de equipamentos de proteção individuais (EPIs) são na maioria
voltadas para os profissionais de saúde em determinadas situações de acordo com o risco envolvido.
No entanto cuidadores e pacientes devem saber como utilizar os EPIs corretamente e reconhecer as
situações em que estes são necessários (D5).
USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
Pacientes internados em quarto com filtro HEPA devem usar máscara tipo N95
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(filtração de alta eficiência) sempre que sair do quarto.
Idealmente, acompanhantes do paciente internado devem usar as roupas
fornecidas pelo hospital enquanto permanecerem na unidade clínica. As roupas
devem ser trocadas para sair e retornar a unidade.
Visitas, quando autorizadas, devem vestir capote limpo auxiliados por um
profissional da unidade para entrar no quarto.
Máscaras cirúrgicas não são necessárias para uso rotineiro ou constante pelos
acompanhantes no quarto.
Quaisquer pessoas para entrar em local onde se realizam TCTH, devem ser
rastreados para sintomas sugestivos de infecção.
Impedir o contato de pessoas com sintomas de infecções transmissíveis com
pacientes imunossuprimidos no TCTH.
Luvas de procedimento, e máscaras com proteção ocular devem estar disponíveis e
os acompanhantes devem saber usa-las conforme as precauções padrão.
Pacientes ambulatoriais, sob imunossupressão intensa, devem utilizar uma máscara
cirúrgica quando for necessária a presença em locais com grande quantidade de
pessoas.
Durante período de imunossupressão evitar contato com pessoas apresentando
sinais de infecções em geral.
Quando o contato for inevitável tanto o paciente quanto a pessoa sintomática
devem enfatizar a higiene das mãos
Sintomáticos respiratórios devem usar máscara cirúrgica quando for inevitável a
proximidade com pacientes imunossuprimidos e aprender a “etiqueta da tosse”.
A higiene das mãos deve ser rotineira para pacientes e cuidadores, mesmo após alta
e fora do ambiente hospitalar
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10.3. Cuidados com Alimentação
Pacientes no período do condicionamento até a enxertia (e pacientes neutropênicos,
neutrófilos <500/mm3) devem ter uma alimentação controlada e restringir o consumo de alguns
alimentos (dieta livre de potenciais patógenos para imunossuprimidos graves) (53). Até o momento
não há nenhuma evidência de estudos clínicos randomizados em crianças ou adultos com diferentes
malignidades, inclusive submetidos ao TCTH que demostre a eficácia da utilização de uma “dieta com
baixas contagens bacterianas” para a prevenção da infecção. (368) Entretanto a maior parte dos
centros de TCTH recomenda alguma restrição dietética (D5). Geralmente a dieta deve ser seguida até
o centésimo dia após TCTH autólogo, e os pacientes de TCTH alogênico devem permanecer nesta
dieta até que a imunossupressão não seja mais significativa (geralmente quando o paciente está
liberado para receber a revacinação com a trípice viral). No entanto, o médico tem a
responsabilidade final para determinar quando a dieta poderá ser interrompida de forma segura
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(53). Estratégias para melhorar a nutrição mantendo a segurança alimentar devem ser orientadas por
profissionais habilitados.
CUIDADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA TODOS:
Pacientes e cuidadores devem ser orientados a ter uma alimentação saudável e
segura. Pacientes submetidos ao TCTH precisam receber orientação nutricional e
ser acompanhados por um profissional habilitado
Alimentos crus (carnes, aves, peixes, vegetais) não devem entrar em contato direto
ou indireto (utensílios/mãos) com alimentos já preparados para consumo.
Procure manter sempre limpos utensílios de cozinha e embalagens que entrem em
contato com produtos prontos para consumir.
Lavar com agua corrente e higienizar com solução de hipoclorito 200ppm vegetais e
frutas com casca antes de preparar para consumo.
Alimentos devem ser consumidos logo após o preparo. Manter os alimentos em
local limpo e protegido de vetores. Alimentos não consumidos devem ser colocados
sob refrigeração adequada (4º C) em até no máximo pós duas horas após a
finalização do preparo.
Alimentos preparados e guardados adequadamente devem ser consumidos em no
máximo 72 horas (guardar em porções pequenas com etiquetas da data do preparo)
Não descongele os alimentos à temperatura ambiente. Utilize o forno de microondas se for prepará-lo imediatamente ou deixe o alimento na geladeira até
descongelar. As carnes devem ser descongeladas dentro de recipientes.
Alimentos uma vez descongelados devem ser mantidos sob refrigeração se não
forem imediatamente utilizados, e não podem ser recongelados.
RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS PARA IMUNODEPRIMIDOS
Não comer carne crua ou mal cozida, incluindo carne bovina, aves, carne de porco,
cordeiro, ou carne de animais selvagens, ou pratos contendo carnes cruas ou mal
cozidos (inclusive salsichas e outros embutidos).
Não comer peixes ou frutos do mar crus ou mal cozidos (exemplos: sushi/sashimi,
ceviche, peixes defumados, ostras ao bafo). (369)
Não consumir ovos crus ou mal cozidos ou alimentos que possam conte-los (por
exemplo: molho holandês, molho César, maionese caseira, e gemada caseira).
Frutas, legumes e verduras podem ser consumidos com alguns cuidados. De modo
geral vale uma regra simples: “Se não puder lavar e descascar não pode comer”.
Frutas e legumes devem sempre ser lavados em água corrente e higienizados em
solução de hipoclorito, antes de ser descascados.
Realizar sempre a higienização dos vegetais: 1-Lavar com água e sabão frutas e
legumes um a um, usando uma esponja macia. Lave em água corrente vegetais
folhosos (alface, escarola, rúcula, agrião, etc.) folha a folha. 2-Remover as partes
estragadas ou danificadas, se houver. Não utilize nenhum vegetal que apresente
sinais visíveis de mofo ou bolor. 3-Enxague novamente em água corrente. 4Coloque em uma solução de hipoclorito com 200 ppm (utilize produtos específicos
ou 1 a 2 colheres de sopa de água sanitária para cada litro de água) por 20 minutos.
O vegetal deve ficar totalmente imerso e procure movimenta-lo dentro da solução
para garantir a exposição de toda sua superfície. 5- Enxaguar em água corrente
vegetais folhosos, folha a folha, e frutas e legumes um a um.
Algumas frutas, folhagens, brotos e outros produtos vegetais “in natura”
apresentam maior dificuldade para serem adequadamente higienizados (ex.:
morango, amoras, couve-flor, brócolis, broto de feijão, folhagens pequenas,
castanhas, etc). Estes alimentos só devem ser consumidos após cozimento.

D5
B3B
D5
D5
D5
D5
D5
D5

D5
D5
D5
D5

D5

D5

97

Não consumir “caldo de cana” ou suco/polpa de açaí que não sejam de origem
industrial (pasteurizados) devido ao risco de transmissão de doença de Chagas.
(370)
Receptores de TCTH não devem comer produtos lácteos que não sejam
pasteurizados, (371) iogurtes e similares contento “bacilos vivos” ou “pró-bióticos”,
queijos tipo camembert, brie, gorgonzola, roquefort ou similares (“queijos com
fungi”) ou queijos artesanais. O consumo de laticínios pasteurizados e queijos
industrialmente processados (cremosos ou de massa dura) é permitido.
Outros alimentos industrializados (processados industrialmente) como: molhos,
conservas, maionese, geleias, sorvetes, biscoitos, massas, sucos, bebidas a base de
soja, enlatados em geral, produtos em embalagem “longa-vida” em geral são
considerados seguros para o consumo de pacientes submetidos ao TCTH (observar
sempre a validade e integridade da embalagem).
Produtos industrializados, uma vez abertos, devem ser conservados
adequadamente (geralmente refrigerados a 4º C) e respeitados os prazos de
consumo previstos pelo fabricante. Caso haja suspeita de contaminação o produto
deve ser descartado.
Pães, bolos e massas levadas para assar são seguros para o consumo, porém devem
ser armazenados adequadamente e consumidos em até 72 horas do preparo.
Mel “in natura” não deve ser consumido. Somente consumir mel processado
industrialmente (produto pasteurizado).
Recomenda-se que receptores de TCTH não comam em locais onde não possa ser
garantida a higiene adequada dos alimentos.
Quando optar por comer em restaurantes, receptores de TCTH devem dar
preferência a locais que preparam o alimento na hora.
Quando for necessário comer restaurantes do tipo “self-service” observar as
condições de higiene do local e observar se os alimentos quentes são mantidos
aquecidos acima de 60º C. Preferir os pratos recém servidos, evitando o final do
serviço.
Receptores de TCTH só devem consumir carnes “bem passadas” quando comer em
um restaurante. Solicite que as porções sejam cortadas em pedaços pequenos para
assegurar que estejam bem cozidas internamente.
Se for comer em restaurante evitar legumes e verduras cruas (saladas).
Evitar comer em “buffet de frios”, alimentos adquiridos com “vendedores
ambulantes” (inclusive latas de refrigerantes se não puder ser lavada antes de abrir)
e comidas preparadas por outras pessoas (ex.: reuniões e piqueniques).
Em locais públicos evite catchup, mostarda, maionese e molhos (ex. molho de soja)
em embalagens de uso coletivo. Em locais públicos use catchup, mostarda,
maionese e molhos em embalagens individuais.
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10.4. Água para consumo e atividades aquáticas
Água pode ser um veículo para muitos agentes patogênicos (372) e portanto ocasionar um
risco adicional aos pacientes imunodeprimidos. Certos cuidados podem diminuir o risco de adquirir
uma infecção veiculada pela água e devem ser seguidos por pessoas imunossuprimidos em
decorrência do TCTH.
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Um dos principais problemas para os imunodeprimidos é a criptosporidiose (Cryptosporidium).
(373–375) Este parasita apresenta uma forma cística tolerante à desinfecção com cloro e se presente
na água necessitará de processos especiais de filtração para sua remoção. A única maneira prática
para eliminar o Cryptosporidium é ferver a água por no mínimo 1 minuto. Outros processos para
eliminação dos cistos de Cryptosporidium são: Osmose reversa, destilação ou filtragem através de
filtro “absoluto” para partículas >1mm.
Em geral, a água fornecida pelas companhias de abastecimentos pode ser considerada segura
para consumo humano (água potável). No entanto levantamentos recentes indicam que grande
parte da população brasileira não tem acesso a um sistema sanitário adequado. Além disto, pode
haver contaminação pontual em alguma parte da rede, incluindo nas caixas de água de casas e
prédios. É importante garantir a vistoria e manutenção regular (no mínimo há cada 6 meses) das
caixas de água, especialmente em locais onde vivam pessoas imunocomprometidas. A limpeza das
caixas d’água deve ser realizada por um profissional técnico ou por uma pessoa não
imunocomprometida (376).
Alguns equipamentos denominados de purificadores de água agem para melhorar a qualidade
da água potável. Estes equipamentos são submetidos a aprovação do INMETRO conforme a NBR
(Norma Técnica Brasileira) 14908:2004. Neste caso são testados para capacidade de retenção de
partículas, eficiência de redução de cloro livre e a eficiência bacteriológica (este último teste pode
não ser aplicável a um determinado equipamento). O resultado do teste de retenção de partículas é
dividido por níveis de classificação. Sendo que o nível P-I é o que retém as menores partículas (0,5 a
<1 micron). O teste de eficácia bacteriológica pode ser aplicado quando o equipamento utilizar algum
método físico ou químico para eliminação de bactérias. O resultado deve ser “aprovado”. Quando o
resultado for “não se aplica” significa que o equipamento não se propõe a eliminar bactérias. O teste
de redução de cloro pode ter resultado C-I, C-II ou C-III, conforme o percentual de cloro residual
removido. Estes equipamentos são aprovados para uso em fonte de água tratadas, mas não são
indicados para uso com água coletada diretamente de poços, rios ou lagos. Não existem estudos
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indicando a segurança destes equipamentos em pacientes gravemente imunossuprimidos, porém se
optar por usar um purificador de água verifique o selo do INMETRO e escolha um que seja nível P-I e
aprovado no teste bacteriológico (C-III / D5).
No Brasil existem diversos tipos de águas “engarrafadas” para beber: Água Mineral, Água
Natural, Água Potável de Mesa e Água Purificada Adicionada de Sais. Água engarrafada
industrialmente e em embalagens descartáveis em geral é segura, porém podem ocorrer falhas
produção que afetem a qualidade final do produto. A contaminação também pode ocorrer no
equipamento para a dispensação ao consumidor. Para diminuir os riscos de contaminação (em casa)
os garrafões devem ser lavados com água e sabão em seguida aplicar álcool 70% ou solução de
hipoclorito 1000 ppm ao redor do gargalo e realizar a limpeza do equipamento da mesma forma
sempre que for trocar o garrafão (A-III / D5). Pacientes imunocomprometidos devem preferir as
embalagens de 1,5 litros ou menores (B-III / D5).
A maneira mais simples para garantir a segurança da água para beber para pessoas
imunocomprometidas é a fervura por no mínimo 1 minuto. Outros processos incluem a osmose
reversa e a destilação (A-III / D5).
ÁGUA PARA CONSUMO E ATIVIDADES AQUÁTICAS
Fazer a manutenção, no mínimo há cada 6 meses, das caixas de água, em locais
onde vivam pessoas imunocomprometidas
Ferver a água (para beber ou fazer gelo) por 1 minuto e guardar em recipiente
higienizado.
Se usar um purificador de água verifique o selo do INMETRO e escolha um que
seja nível P-I e aprovado no teste bacteriológico
Agua engarrafada industrialmente para consumo humano em geral é segura para
pacientes imunodeprimidos. Cuidado com garrafões recicláveis e prefira
embalagens menores e descartáveis
Não beber ou engolir qualquer tipo de água não tratada para o consumo.
Portadores de cateter venoso de longa permanência semi-implantado não devem
submergir o cateter e não podem participar de atividades aquáticas
Não mergulhar, nadar ou brincar em águas (mares, rios, lagoas ou lagos) que
possam estar contaminados com esgoto ou excretas de animais ou humanos
Evitar os banhos em piscinas (especialmente de águas mornas), banheiras de
hidromassagem, spas, fontes de águas termais e semelhantes
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Pacientes sexualmente ativos que não estão em uma relação monogâmica e duradoura devem
sempre usar preservativos durante o contato sexual (A-III / D5) (53).
No entanto, mesmo em relacionamentos de longa data e monogâmico os parceiros podem ser
discordantes para algumas destas infecções e deve-se estimular o ato sexual protegido (uso de
preservativos em atividades que envolvem o contato de mucosas com sêmen ou secreções vaginais)
mesmo

em

relações

monogâmicas,

pelo

menos

enquanto

permanecem

intensamente

imunossuprimidos (A-III / D5). Receptores de TCTH devem evitar práticas sexuais que possam
provocar exposição fecal-oral, enquanto permanecem intensamente imunossuprimidos (A-III / D5).
Usar preservativo nas relações sexuais
Evitar contato fecal-oral

SEXO SEGURO

D5
D5

10.6. Animais de Estimação
Receptores de e candidatos ao TCTH devem conhecer os riscos de infecção potencialmente
relacionados aos animais de estimação(30)(31), (377,378) contudo, não é rotineiramente aconselhado
aos receptores e candidatos de TCTH evitar seus animais de estimação, com raras exceções(32)(33).
(379,380) Durante os períodos de neutropenia intensa, deve-se evitar o contato direto e cuidar dos
animais (incluindo a alimentação e o ambiente do animal) (E-III / D5). Após a recuperação medular
alguns cuidados devem ser seguidos para uma convivência segura com animais de estimação.
(381,382) Estes cuidados devem ser seguidos por todos os pacientes considerados imunossuprimidos
(6 meses após TCTH autólogo, 2 anos após alogênico ou 6 meses após controle de DECH ou da
retirada de corticoides/imunossupressores) (C-III / D5). (53)
ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
Durante os períodos de neutropenia intensa, deve-se evitar o contato direto e cuidar
dos animais (incluindo a alimentação e o ambiente do animal).
Evitar a adoção de animais doentes ou filhotes (por exemplo, gatos < 6 meses, cães <
4 meses) e quaisquer animais vadios
Higienizar as mãos sempre que houver contato com um animal de estimação.
Garantir as medidas necessárias à manutenção da saúde animal de estimação
Alimenta-los somente com ração animal de boa qualidade e água potável para beber
Se os ovos, frango, carne forem usadas como suplementos para a alimentação do
animal de estimação, eles devem ser bem cozidos (não usar carnes cruas ou mal
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passadas)
Animais domésticos não podem beber água da privada ou brincar com lixo
Pacientes imunossuprimidos devem ser alertados do risco de contrair toxoplasmose
pelo contato com gatos.
“Caixas de areia” ou outros recipientes em que são depositadas fezes dos gatos não
devem ser colocados em cozinhas, salas de jantar, ou outras áreas onde haja
preparação e consumo de alimentos.
Recipientes com as fezes dos gatos devem ser limpos diariamente (preferencialmente
não pelo paciente imunodeprimido). Usando luvas descartáveis e lavando as mãos
em seguida.
Os gatos não devem sair do domicílio e não se deve permitir a entrada de gatos de
rua
Imunocomprometidos devem evitar a possuir, ou entrar em contato direto ou
indireto com répteis
Imunocomprometidos devem evitar a posse de, ou entrar em contato com patos,
gansos e galináceos.Também devem evitar a visitação de criadouros de aves em
geral.
Imunocomprometidos não devem cuidar da manutenção ou limpar tanques de peixes
ou aquários.
Imunocomprometidos devem evitar cuidar de, ou entrar em contato direto com
animais de estimação exóticos
Crianças imunocomprometidas só podem ter contato com animais, supervisionadas
por adultos.
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10.7. Atividades ocupacionais, recreacionais ou profissionais
Durante os primeiros 6 meses após o transplante autólogo e até dois anos após transplantes
alogênicos e períodos de imunossupressão intensa (por exemplo, DECH em atividade, o uso de
esteroides sistêmico, ou recidiva da doença para a qual foi realizado o transplante) os pacientes
devem evitar algumas atividades associadas com a exposição a potenciais patógenos:
ATIVIDADES OCUPACIONAIS, RECREATIVAS OU PROFISSIONAIS PARA PESSOAS IMUNODEPRIMIDAS
Evitar a exposição desnecessária em locais com grande concentração de pessoas,
D5.
especialmente durante épocas de maior incidência de viroses respiratórias.
Quando em locais com grande concentração de pessoas deve-se realizar a higiene das
D5
mãos com frequência
Evitar atividades que envolvam o contato direto com plantas ou terra. Se necessário,
usar luvas e máscara e óculos de proteção para evitar lesões cutâneas e a exposição
C4
direta das mucosas.
Sempre higienizar as mãos após o contato com plantas ou com o solo.
D5
Brinquedos de banho que possam reter água não devem ser utilizados
C4
Bebês e crianças pequenas (que ainda levam objetos a boca) não devem compartilhar
D5
brinquedos.
Brinquedos devem ser limpos e higienizados conforme normas de segurança
D5
reconhecidas.
Evitar locais abandonados, sítios de construção ou escavações, galpões ou outros
C4
ambientes onde haja acúmulo de poeira, materiais úmidos, matéria orgânica em
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decomposição ou quaisquer materiais com possibilidade de contaminação por fungos
(mofo)
Evitar a exposição em áreas de pasto, currais, mato ou locais onde possa haver
carrapatos. Se for inevitável a exposição em locais onde possa haver carrapatos utilize
roupas apropriadas para diminuir a chance de picada.
Evitar a exposição em cavernas, forros de telhados, ou locais onde possa haver fezes
de aves ou de morcegos.
Evitar locais de enchentes, córregos, esgotamentos expostos ou locais com presença
de lixo acumulado ou ratos.
Evitar o contato direto com lixo.
Não deixar lixo acumulado. Usar preferencialmente sacos de pequeno volume e
adequados para o material
Evitar atividades que envolvam a exposição às populações de alto risco para
tuberculose (presídios, abrigos de sem tetos, usuários de crack, moradores de rua).
Evitar trabalhar em estabelecimentos de saúde expostos ao contato com pacientes.
Evitar trabalhar com animais.
A liberação para o retorno a atividade profissional deve ser orientada pelo médico em
cada caso individual
Em viagens aéreas procurar realizar a higiene das mãos frequentemente e se houver
alguma pessoa com tosse ou sinais de infecção respiratória peça para trocar de lugar
(afastado três ou mais fileiras do passageiro sintomático). (383,384)
Em viagens em navios de cruzeiros seguir ao máximo as recomendações para higiene
das mãos, segurança alimentar e evitar contato com pessoas com infecções
transmissíveis (385).
Não expor qualquer ferida aberta ou solução de continuidade da pele em contato
com a água salgada. (58)
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10.8. Contatos domiciliares com pessoas que receberam vacinas
A maioria das vacinas, aplicadas em pessoas do convívio próximo com pacientes candidatos ou
submetidos ao TCTH não oferecem risco incluindo a vacina contra o vírus da influenza (inativada).
Apenas as vacinas contendo vírus vivos inativados ou transformados geneticamente necessitam de
alguns cuidados. (53)
CONTATOS DOMICILIARES COM PESSOAS QUE RECEBERAM VACINAS
Poliomielite: Contatos domiciliares de pacientes esperando ou após TCTH devem
receber somente a vacina de vírus inativado. Caso alguma criança tenha recebido a
vacina com vírus atenuado (vacina oral da pólio), o candidato ou paciente pós
transplantado deve-se evitar contato próximo por 4 a 6 semanas. Neste caso o
paciente não deve trocar as fraldas ou auxiliar a criança na higiene após evacuar.
Deve evitar também compartilhar talheres e copos e exposição a saliva do vacinado
(C4). Realizar a higiene das mãos após o qualquer contato com o vacinado.
Rotavirus – Existem duas vacinas disponíveis, apenas para uso em crianças. Ambas
são compostas com vírus recombinantes e capazes de serem excretados nas fezes dos
vacinados de 15 a 30 dias após a aplicação. Evitar o contato direto com fezes de
crianças vacinadas para rotavírus por 30 dias após a aplicação da dose (D5). Caso seja
necessário trocar fralda ou auxiliar na higiene do vacinado deve-se higienizar as mãos
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em seguida.
Influenza: A vacina para influenza aplicada no Brasil é a trivalente inativada. Esta
vacina pode e deve ser aplicada em pessoas próximas a candidatos ou receptores de
TCTH (C4). A vacina com vírus vivo atenuado não é rotineiramente aplicada no Brasil
e não deve ser indicada para pessoas em contato com imunodeprimidos. Pessoas
vacinadas com a vacina de vírus vivo atenuado para influenza devem afastar-se do
contato com candidatos e receptores de TCTH por 7 dias após a aplicação (D5).
Sarampo/Caxumba/Rubeola (tríplice viral): Não há restrição para crianças ou
qualquer pessoa vacinada com a tríplice viral de entrar em contato com candidatos
ou receptores de TCTH, mas se apresentarem febre ou exantema evitar o contato até
a resolução dos sintomas.
Varicela: O risco de transmissão do vírus vacinal é muito baixo e é recomendável que
os contatos domiciliares, de candidatos ou pacientes submetidos ao TCTH, sem
história de varicela (catapora) ou com sorologia negativa sejam vacinados para
diminuir o risco de exposição à doença. Caso o vacinado apresente algum exantema
até um mês após a vacinação deve evitar contato direto com pacientes
imunodeprimidos, até desaparecerem as lesões.
Zoster: vacina contra herpes zoster é disponível (em clínicas particulares) para
adultos a partir dos 50 anos de idade. A transmissão do vírus associada com a vacina
para zoster nunca foi documentada(61). (386) Não é necessário afastar o vacinado do
convivio domiciliar com os candidatos ao transplante ou imunodeprimidos após o
TCTH, exceto em casos raros em se aparecer uma erupção cutânea.
Febre amarela: Não há necessidade de evitar o contato com pessoas recém
vacinadas. (387,388)
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10.9. Higiene Pessoal
Pessoas aguardando o TCTH e aquelas que já o fizeram devem manter cuidados de higiene
pessoal adequados para diminuir o risco de infecções relacionadas ao transplante.
HIGIENE PESSOAL

Pacientes portadores de cateter de longa permanência semi-implantáveis, devem
evitar o contato da água com a região do óstio e com a extremidade e/ou a tampa
do cateter. O cateter deve ficar protegido com um filme plástico impermeável
durante o banho. (389,390) Após o banho retirar a proteção e secar com gaze ou
toalha de papel alguma umidade que possa ter entrado. Em seguida a pele ao
redor do óstio e o cateter devem ser higienizados com gaze e álcool 70%.
Observar cuidadosamente o óstio e o túnel do cateter para sinais sugestivos de
infecção local: dor, eritema (vermelhidão), edema (inchaço), ou secreção (pus).
Comunique o médico imediatamente na ocorrência de algum destes sinais.
Prestar atenção os locais susceptíveis a infecções locais como a região perineal e
perianal, especialmente durante períodos de neutropenia. Manter uma higiene
cuidadosa destes locais. A limpeza deve ser suave para evitar abrasões e lesões,
mas deve ser bem feita e após toda evacuação.
Mulheres devem secar suavemente a região vulvar após cada micção e a limpeza
após cada evacuação deve ser feita com cuidado e sempre no sentido anterior –
posterior.
Mulheres imunodeprimidas no período menstrual ou em casos de sangramento
não devem utilizar absorventes intravaginais.
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Pacientes com mucosite devem fazer a higiene bucal através da realização de
enxaguatórios bucais 4 a 6 vezes por dia com água estéril, soro fisiológico normal,
ou soluções de bicarbonato de sódio e se possível escovar os dentes 2 a 3 vezes
por dia, com uma escova macia(65) que deve ser substituída regularmente. Todos
os pacientes devem ser estimulados a escovar os dentes 2 a 3 vezes por dia, com
uma escova macia. O uso de pasta de dentes é recomendado, mas opcional
dependendo da tolerância do paciente.
Antes de iniciar o condicionamento, retirar aparelhos ortodônticos fixos e eliminar
fontes prováveis de infecção dental, procurando o tratamento com o dentista para
restaurar dentes com cárie moderada ou grave, reparar próteses dentárias mal
ajustadas, e devem extrair dentes comprometidos por doença periodontal grave,
dentes com cáries profundas que não puderem ser restaurados.
Preferencialmente deve-se esperar de 10 a 14 dias após o término dos
procedimentos odontológicos invasivos e início da terapia de condicionamento,
para permitir a cicatrização e o monitoramento pós-cirúrgico adequado.
Não devem usar de aparelhos ortodônticos móveis e reduzir ao mínimo o uso de
próteses dentárias móveis desde o início do condicionamento até a resolução da
neutropenia e mucosite ou durante quaisquer períodos subsequentes de mucosite
intensa. Conforme a recuperação da mucosa oral e conforme o paciente tolerar,
devem retornar o uso das próteses e aparelhos.
As unhas devem ser aparadas e lixadas com cuidado para evitar traumatismos na
região periungueal. Antes de cortar as unhas faça a higiene das mãos e aplique
fricção com álcool 70% na tesoura ou cortador. Alterações da unha suspeita de
onicomicose) devem ser avaliadas por um profissional capacitado para
determinar a necessidade de alguma conduta específica (terapia local e/ou
profilaxia sistêmica) conforme a situação local e o grau de imunodepressão. (391)
Não usar lentes de contato até que seja autorizado pelo seu médico a fazê-lo,
especialmente após o transplante alogênico (DECH ocular).
Em caso de algum pequeno trauma resultar em corte superficial ou ferida, lavar
imediatamente com água e sabão para retirar a sujidade e aplicar um curativo. Se
sugir qualquer sinal de infecção (febre, inchaço dor ou vermelhidão), procure o
seu médico.
Não fume! O fumo aumenta as chances de infecções de vias respiratórias. Evitar
locais onde outras pessoas estejam fumando
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11. Anexo 1 - Recomendações para o controle de IRAS
Ventilação

Construção e
Reforma

Limpeza

Recomendação (Nível de evidência)
Normas técnicas devem ser seguidas para planejamento arquitetônico e ventilação
do quarto (B)
Evitar o acesso de pássaros aos dutos de ventilação (A)
Pacientes submetidos à TCTH alogênico devem permanecer em quartos com taxa
de filtração do ar > 12 trocas por hora e filtros HEPA (B)
Para pacientes submetidos a TCTH autólogo de alto risco, com tempo de
neutropenia prolongado, considerar o uso de filtros HEPA (C)
No caso do uso de filtro HEPA portátil, este deve ser colocado no centro do quarto
(C)
Fluxo laminar não é necessário e, se disponível, seu uso é opcional (C)
Quartos devem ter fluxo de ar direto, entrando ar de um lado e saindo pelo lado
oposto (B)
Quartos devem ser bem vedados (ao redor das janelas, portas e parte elétrica (B)
Para manter pressão positiva os quartos devem ter uma diferença de pressão (>2.5
Pa) em relação ao corredor ou ante sala (B)
Diretrizes a respeito de medidas de controle de infecção durante construções
devem ser seguidas (B) (392)
Pacientes submetidos a TCTH devem evitar áreas de construção e reforma, assim
como profissionais de saúde e visitantes dos centros de TCTH (B)
Durante construção e reforma medidas de controle de dispersão de poeira devem
ser intensificadas (B)
Estabelecer fluxo adequado de entrada/saída dos trabalhadores da área em
construção
Trocar de roupa e disponibilizar panos úmidos para umificar os sapatos antes de
sair desta área
Proporcionar a vedação adequada da área, uso de paredes provisórias
Manter as saídas de emergência vedadas ou com uso de filtros (HEPA portátil)
O transporte de entulho deve ocorrer de forma planejada, em carros fechados ou
em sacos lacrados
Limpeza freqüente da área próxima a construção
Para implementar estas medidas, comitês de planejamento de construção e
reforma devem ser multidisciplinares e incluir representantes do controle de
infecção (B)
A abertura ou fechamento de portas ou de outras barreiras que levem à entrada
de poeira na área de cuidado dos pacientes deve ser minimizada (B)
Utilizar entradas, saídas, corredores e elevadores específicos para a construção (B)
Ar da área de construção deve ter, preferencialmente, sistema de exaustão para o
lado externo do hospital ou ser filtrado com filtros HEPA (B)
Máscaras N95 são propostas para os pacientes durante transporte em períodos de
construção ou reforma (C) (393)
Após construção ou reforma a área deve ser limpa antes da utilização do paciente
(B)
Centros de TCTH devem ser limpos seguindo o protocolo descrito pela comissão de
controle de infecção hospitalar (CCIH) e serviço de higiene (B)
Pacientes não devem ser expostos a atividades que levem a aerosolização de
esporos fúngicos, como o uso de aspirador de pó (B)
Piso do quarto e do centro de TCTH não deve ter carpete (B)
Pisos, tetos, rodapés, mobiliário e outros materiais devem ter superfície lisa, não
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Isolamento e
precauções

Higiene das
mãos

Plantas e
brinquedos

Profissionais
de saúde

porosa e passíveis de limpeza (B)
No banheiro evitar a instalação de vasos sanitários com caixa acoplada pela
dificuldade de limpeza (B)
Centros de TCTH devem seguir diretrizes para prevenção das IRAs (B) (316)
Pacientes submetidos a TCTH devem ser mantidos em quartos individuais (B)
Quando houver risco de contato com sangue ou secreções, o uso adequado do
equipamento de uso individual (EPIs) inclui a utilização de avental de manga longa,
luvas, máscara cirúrgica e óculos de proteção (B)
Quando apropriado precauções de contato, gotículas e/ou aerossóis devem ser
instituídas (B)
Todos os profissionais de saúde e outras pessoas que entrem nos quartos dos
pacientes devem higienizar as mãosconforme normatização específica (B)
(394,395)
Solução antisséptica (sabão antisséptico ou gel a base de álcool) deve ser utilizada
para higiene das mãos (B)
Pacientes submetidos a TCTH devem manter boa higiene das mãos (B)
O uso adequado das luvas deve ser encorajado, dentro do escopo das precauções
padrão; usar luvas quando for previsto o contato com sangue, secreções ou outros
materiais potencialmente contaminados, além do contato mucosas ou pele nãoíntegra (B)
O uso das luvas não suplanta a necessidade da higiene das mãos e esta deve ser
realizada ao colocar e retirar as luvas (B)
Luvas devem ser trocadas entre o manejo de vários pacientes e também entre o
cuidado de uma região contaminada para região limpa (B)
Unhas postiças não devem ser utilizadas (B)
Unhas devem ser mantidas curtas e limpas (B)
Anéis e outros itens utilizados nas mãos podem facilitar o crescimento de
microorganismos patogênicos e devem ser evitados (B)
Plantas e flores desidratadas ou frescas não devem ser permitidas nos quartos ou
corredores dos pacientes submetidos a TCTH (C)
Brinquedotecas para crianças submetidas a TCTH devem ser limpas conforme
recomendação da CCIH e serviço de higiene (C)
Somente brinquedos e jogos que possam ser limpos podem ser liberados em
centros de transplante (C)
Brinquedos de pano e pelúcia devem ser evitados exceto se houver disponibilidade
de lavá-los em máquina de lavar com ciclos de água quente (C)
Brinquedos de plástico rígido devem ser lavados com água e sabão ou solução
detergente, e imersos em solução desinfetante ou outro método de desinfecção
(C)
Crianças e bebês que levem os brinquedos a boca não devem compartilhar seus
brinquedos (C)
Brinquedos de banho que retenham água devem ser evitados (C)
Itens de terapia ocupacional e fisioterapia devem ser limpos e desinfetados
conforme a rotina estabelecia pela CCIH (B)
Centros de TCTH devem redigir normatizações de vacinação e saúde ocupacional
(B) (396)
Promover vacinação dos profissionais de saúde para sarampo, caxumba, rubéola,
hepatite B e, especialmente, influenza e varicela (B)
Profissionais de saúde com doenças transmissíveis por aerossóis, gotículas ou
contato direto devem ser afastadas do contato com os pacientes (A)
Recomendações quando à duração da restrição ao trabalho devem ser seguidas (B)
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Visitantes

Cuidados com
boca e pele do
paciente

Prevenção de
infecção
relacionada
ao cateter

Vigilância de
Infecções

Políticas de afastamento do trabalho devem ser desenhadas para facilitar o relato
do profissional de saúde quanto às doenças e exposições (A)
Todos os visitantes devem ser avaliados por profissionais de saúde treinados
quanto a exposição a agentes infecciosos ou a presença de possíveis infecções
(especialmente as virais) (A)
Visitantes com doenças transmissíveis por contato não devem ser liberados para o
contato com pacientes TCTH (B)
Não há limite mínimo de idade para visitantes. No entanto todos os visitantes
devem ter capacidade de entender e seguir as normas de higiene das mãos e os
procedimentos de isolamento (B)
O número de visitantes (por vez) deve ser restrito a um número que permita
avaliação e educação apropriadas (B)
Pacientes submetidos a TCTH devem tomar banho diariamente com sabonete
suave (C)
Durante neutropenia sítios potenciais de infecção devem ser examinados
diariamente (períneo, inserção de cateter, etc... ) (C)
Mulheres menstruadas não devem usar absorvente interno durante
imunossupressão (D)
Termômetros retais, enemas, supositórios e exames retais devem ser evitados (D)
Boa higiene da boca e dentes deve ser mantida (B)
Avaliação dentária e o tratamento relevante deve ser realizado até 10-14 dias
antes do início do condicionamento (B)
Supervisão rotineira dos dentes é recomendada (C)
Durante mucosite, aparelhos fixos (de dentes) não devem ser utilizados (D)
Retirada do aparelho fixo deve ser coordenada com o dentista do paciente (C)
Dentaduras podem ser utilizadas durante neutropenia dependendo do grau de
integridade da mucosa e da habilidade do paciente de manter boa higiene oral (C)
Centros de TCTH devem implementar diretrizes para prevenção de infecções
relacionadas ao cateter (A) (300)
A barreira máxima estéril (BME), avental de manga longa estéril, luvas estéreis,
gorro, máscara e campo estéril grande cobrindo o paciente deve ser utilizada na
inserção do cateter venoso central (CVC) (A) (389)
Uso preferencial de clorexidina para inserção e curativos de CVC (A) (389,397)
Contato com água na inserção do CVC deve ser evitado (B)
Pacientes submetidos a TCTH devem cobrir o cateter durante o banho (B)
Pacientes e cuidadores devem receber educação apropriada quanto aos cuidados
do cateter (A)
Centros de TCTH devem seguir normatizações quanto ao uso racional de
antimicrobianos, vigilância de microorganismos hospitalares e susceptibilidade (B)
Na ausência de surtos de infecção, a vigilância de rotina do ambiente (superfícies,
mobiliários) não é recomendada (D)
Amostras de ar, dos dutos de ventilação e filtros devem ser realizadas por ocasião
de construção ou reforma ou se a vigilância clínica indicar aumento das infecções
por fungos filamentosos (C)
Na ausência de surtos, a coleta rotineira de ar e água (para avaliar presença de
fungos filamentosos e Legionella ssp) deve ser avaliada em conjunto com a CCIH, a
depender dos recursos disponíveis (medida pró-ativa de prevenção destas
infecções), ou então realizar as culturas após documentação de casos clínicos. (B)
Centros de TCTH devem realizar vigilância epidemiológica das IRAs (B)
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