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AGENDA

• Infecção em transplantes de órgãos sólidos (TOS) e células tronco 
hematopoiéticas (TCTH)

- Fatores determinantes 

- Timeline

- Princípios gerais 

• Abordagem terapêutica em infecções selecionadas:

- Bacterianas

- CMV

- HIV



INFECÇÕES EM TRANSPLANTE
• 1954 - 1º transplante de órgão sólido mundo - Tx renal 

• 1956 - 1º transplante de células tronco singênico (gêmeos idênticos) no mundo

• 1980 - CyA > aumento sobrevida do enxerto

• 1990 - Tacrolimus

• Infecção e neoplasia ainda são as  principais barreiras para sobrevida livre de doença pós
transplante

• Desafio - aumento de população imunossuprimida,  grande variedade de agentes infecciosos,  
melhora ferramentas diagnósticas/disponibilidade e acesso
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TIMELINE DAS INFEÇCÕES EM TOS



TIMELINE DAS INFEÇCÕES EM TCTH ALOGÊNICOS



TIMELINE DAS INFEÇCÕES EM TCTH AUTÓLOGOS



PRINCíPIOS GERAIS DA ABORDAGEM DAS 
INFECÇÕES EM TRANSPLANTADOS

• Diversidade de agentes etiológicos; 

• Alteração resposta imune/inflamatória: sinais e sintomas discretos, ausência de febre, 
achados radiológicos discretos > infecção avançada

• Limitação dos métodos sorológicos no dx

• Importância dos métodos de detecção de antígenos e de biologia molecular

• Alterações anatômicas > importância da TC e RNM 

• Biópsias precoces e com histopatologia e microbiologia

• ATB mais complexa, frequência de MDR

• Tratamento cirúrgico associado

• Monitoramento da imunidade



INFECÇÕES BACTERIANAS EM TCTH

PRÉ PEGA

(NEUTROPENIA)

• Neutropenia febril 

• Diarréia por C. difficile – 10-30%

• Infecção da corrente sanguinea

• Celulite associada a cateter

vascular- tunelite

• Pneumonia - lesões nodulares

PÓS PEGA TARDIA 

(GVHD CRÔNICO)

• Sinusite

• Pneumonia bacteriana

• Meningite bacteriana

• Nocardia

• Micobacteria

– TB– 1 – 3% alogÊnicos e 0,2% autólogo

-- NTBM  - infecções sistemicas e localizadas –
corrente sanguiea, rlelaciondas a CVC, tecido
moles, osseo e articulações



O QUE INICIAR ?



QUANDO E COMO MUDAR CONDUTA ?



INFECÇÕES BACTERIANAS EM TOS

INFECÇÕES DERIVADAS DO DOADOR e 
RECEPTOR – ATIVAS OU LATENTES

INFECÇÕES RELACIONADAS A CIRURGIA



INFECÇÕES BACTERIANAS RELACIONADAS 
AO DOADOR 

- Infecção bacterêmica documentada do doador por 
agente virulento > autorizada doação + tratamento 
do receptor com ATB dirigido por 7-14 dias

_ Tratamento do doador infectado por minimo de 24-
48 h, de preferEncia com algum grau de resposta
clinica (melhora da leucometria, melhora
hemodinamica, defervescencia

- Doador com infecção por bacteria MDR -> discutir,
provavelmente aceitar

- Infecção não bacterêmica, infeçcão localizada não 
envolvendo o órgão transplantado, com exceção de 
meningite > sem necessidade de tratar o receptor



INFECÇÕES BACTERIANAS RELACIONADAS 
AO DOADOR 

• Infecções não previstas (“unexpected”) – quando não se reconhece 
infecção no  doador antes da doação, e um ou mais receptores 
desenvolvem infecção de um doador comum

_ doença clínica do doador não foi reconhecida ou screening não foi 
realizado

_ frequência < 0,2 % 

• Síndromes febris ou virais não especificadas, rash inexplicado, 
encefalites ou meningites não esclarecidas > CONTRA-INDICAÇÃO A 
DOAÇÃO

N Engl J Med 2007; 357:2601-2614

Clinical Transplantation. 2019;e13547.



CITOMEGALOVIRUS EM TRANSPLANTES
• 30-97% da população adulta no mundo CMV +

• Infecção viral mais importante no contexto dos  transplantes> morbidade, morbidade 
relacionadas a doença invasiva e efeitos imunomodulatórios

• Transmissão no transplante: infecção primária

reativação

reinfecção

• Fatores de risco:

- D+/R- > 91.9% incidencia de viremia; 50–65% doença por CMV sem profilaxia

- uso de timoglobulina, alentuzumab

- tipo de órgão transplantado: pulmão > intestino (alto risco) – coração e fígado 
(moderado) – rim (baixo risco)Drugs.

• 2018;78(11):1085‐1103.

American Journal of Transplantation 2017; 17: 856–879



CMV EM TRANSPLANTE



ABORDAGEM TERAPÊUTICA DO 
CITOMEGALOVIRUS EM TRANSPLANTE

• TRATAMENTO

• PREVENÇÃO

- Profilaxia: administração de antiviral para sub-grupo de mais alto 
risco, por tempo definido – 3 a 6 meses;

- Preemptivo: monitoração da viremia em intervalos regulares, nos 
primeiros meses após transplante ou após tratamento  de rejeição, 
com tratamento dirigido uma vez atingido limiar  predeterminado



MÉTODOS DIAGNÓSTICOS PARA O CMV





ESTRATÉGIAS DE ABORDAGEM CMV



ANTIVIRAIS PARA O CMV



TRANSPLANTE EM PACIENTES HIV 

• Passado recente:

- HIV contra-indicação absoluta para Tx > potencial teórico de deterioração 
imune pós Tx, progressão acelerada da doença, mortalidade e “desperdício” de 
órgãos (Transpl Infect Dis. 2002;4(3):144)

• TARV > aumento de sobrevida pacientes HIV 

> co-morbidades crônicas: DM, DRC, DAC, doença hepática crônica

> potencial disfunção terminal de órgãos (rim e fígado) > demanda para 
transplantes
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TRANSPLANTE RENAL EM PACIENTES HIV 
• Sobrevida do paciente/enxerto comparáveis HIV /não HIV

n = 150,  prospectivo , não randomizado

- - sobrevida paciente – 95% (1 ano) e 88% (3 anos)

- sobrevida enxerto renal – 90% (1 ano) e  74% (4 anos)             (N Engl J Med 2010;363:2004-14)

• Melhor sobrevida pós transplante que em diálise crônica

• Infecções não oportunistas são as mais comuns – bacterianas da corrente sanguinea, urinária e respiratória

• Piores desfechos nos pacientes co-infectados HCV

• Alta frequência de rejeição

• Maior taxa de função retardada do enxerto

• Retransplante em HIV – piores desfechos



• n = 56 HIV + /106 controles HIV -

• Sobrevida paciente (1ano) 

- 100% controle

- 90,6 % HIV

- 62,5 % HIV /HC

• Sobrevida enxerto (1 ano)

_ 98,1% controles

_ 90,4 % HIV (p< 0,05)



CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 
DO HIV PARA Tx



MANEJO FARMACOLÓGICO

• IMUNOSSUPRESSÃO
- Indução- semelhante ao não HIV; 
- Manutenção: TAC > Cya

• ANTIRETROVIRAL
- TDF > trocar no pós TX para tenofovir alafenamide (TAF) ou ABC
- IP > trocar antes do Tx para INSTIs; IP associado a risco rejeição e maior 

mortalidade
- ITRNN > trocar antes do TX para INSTIs
- Esquemas de resistência – discussão caso-a-caso
- Dolutegravir e Raltegravir - drogas preferidas para uso no transplantado

https://www.uptodate.com/contents/tenofovir-alafenamide-drug-information?search=HIV+TRANSPLANTE&topicRef=7332&source=see_link


OBRIGADA! 

jacfoliveira@yahoo.com.br





DOENÇA DE CHAGAS

• Doenças parasitárias em transplante  x  migração/globalização

• Doença de Chagas no mundo > pandemia global (Lancet 2018; 391: 82–94)

_ América Latina _ 8-10 milhões

_ USA > 300.000  (Clin Infect Dis 2009; 49: e52–54)

_ Europa: 68.000 a 122.000 (Euro Surveill. 2011;16(37)

• Cenários no contexto do transplante:

- Receptor Ch+, independente R -> risco REATIVAÇÃO PÓS Tx

- Receptor Ch-/ Doador Ch + ->risco de INFECÇÃO PRIMÁRIA PÓS Tx

>  transmissão por tecido (órgão), medula óssea ou hemoderivado



MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DE CHAGAS EM TX

International Journal of Dermatology 2012, 51, 
829–834

The Journal of Heart and Lung 
Transplantation 2007 

26, 11: 1091-1096

_ quadro febril agudo, sintomas gerais – cefaléia, diarréia, mialgia -
linfadenopatia, edema localizado ou generalizado, hepatoesplemegalia, rash,
nódulos subcutâneos dolorosos, paniculite, miocardite, encefalite,

Infect Dis Clin N Am 33 (2019) 119–134

_ Infecção primária: 
Período de incubação 
8–160 dias 

Lancet 2018; 391: 82–94

_ Reativação: 2-6º mês 
pós Tx

https://www.sciencedirect.com/science/journal/10532498
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10532498/26/11


ABORDAGEM DO RECEPTOR COM CHAGAS

• Monitoração por método parasitológico e molecular seriados com 
tratamento dirigido (preemptive) com benzonidazol por 60 dias

_ semanal _ DO > D60 

_ quinzenal _ 3 mês

_ mensal – 4 ao 6o  mês

_ enquanto durar a IS…

(Clinical Transplantation. 2019;e13546)



DOADOR COM CHAGAS
• Doador coração Ch + > não aceitar

• Doador não cardíaco Ch+ > aceitação baseada em politicas locais 

_ doador vivo  _ tratamento doador pré – tx

_ doador falecido_ profilaxia R com benzonidazol _ CONTROVERSO

_ vigilância R > MANDATÓRIO

->screening (parasitológico + DNA) 

-> pre-emptivo com benzonidazol

-> monitoramento das sorologias com D30, D60, D3M, D6M, D9M, D12 M

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 25(núm. esp.): 7-86, 2016



PROTOCOLOS  DO HC

• CARDIOLOGIA

> R Tx cardíaco com DCh > sem profilaxia

> sem vigilância sistemática

> evidências clinicas > PARASITEMIA  (René Rachou)

(ex. direto +  cultura) 

> BIOPSIA (HE + IH)

• NEFROLOGIA  

> D+/R- > TCLE

> profilaxia com Benzonidazol

> confirmação da sorologia de Chagas > lab externo *Convenio MG TRANSPlANTE

> sorologias seriadas: D30, D60, D3M, D6M, D9M, D12 M

> vigilância com parasitemias > em negociação 


