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Introdução

• Neutropenia Febril é uma emergência médica→ início imediato de ATB

• Neutropenia: definida como neutrófilos totais < 500 cells/mm3 ou com 
expectativa de atingir esse valor nas próximas 48h

• Neutropenia grave: definida como neutrófilos totais < 100 cells/mm3

• Febre: definida como uma medida de temperatura isolada oral > 38.3°C 
ou axilar > 37.8° ou ainda > 38.0°C mantida por > 1h

Clinical Infectious Diseases 2011;52(4):e56–e93



Introdução

• Febre é frequente durante
períodos de neutropenia 
induzidos por QT
➢10%–50% dos pacientes com 

tumor sólido

➢em cerca de 80% dos pacientes
com doenças onco-hematológicas

• A maioria dos casos não terá a 
etiologia identificada

Clinical Infectious Diseases 2011;52(4):e56–e93
Infection (2014)42:5–13, Lior et al



Infection (2014)42:5–13, Lior et al

Cerca de 15-20% dos pacientes terão mais de um sítio de infecção (p. ex.: bacteremia e 
pneumonia), nem sempre com o mesmo patógeno

Sítios frequentes  de infecção em neutropênicos
Trato respiratório (incluindo VAS e seios paranasais) 35-40%

Bacteremias (relacionadas ou não a cateter) 15-35%

Trato urinário 5-15%

Pele e partes moles 5-10%

Trato Gastrintestinal* 5-10%

Outros sítios 5-10%
*inclui cavidade oral, esofagite, apendicite, tiflíte, colangite e infecções perianais
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Mikulsa M et al, Journal of Infection (2014) 68, 321-331
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Novidades em Neutropenia Febril



• Estudo feito entre abril/2012 e maio/2016, com um total de 157 pacientes
randomizados no momento da entrada do protocolo

• Em pacientes onco-hematológicos de alto risco e neutropenia febril, o ATB 
empírico inicial era suspenso depois de 72h se paciente afebril e 
apresentando recuperação clínica independente da contagem de 
neutrófilos

• Isso levou a um maior número de dias livres de ATB no grupo com 
suspensão guiada pela clínica do paciente ao invés da recuperação de 
neutrófilos (16.1 vs 13.6; p = 0.026) sem aumento de mortalidade



• Estudo retrospectivo de 1305 episódios de NF entre 2003 e 
2017 com análises univariada e multivariada

• Choque séptico ocorreu em 42 episódios de NF (3,2%) e 
óbito precoce em 15 episódios (1,1%)

• ATBterapia empírica apropriada foi protetora (OR 0.23, 95% 
CI 0.07-0.81, p=0.02). 



• Fator preditor de choque séptico foi o diagnóstico de bacteremia 
pelos seguintes agentes etiológicos: 
- E. coli (OR 8.47; 95% CI 4.08-17.55; p < 0.001)

- Enterobacter sp. (OR 7.53; 95% CI 1.60-35.33; p=0.01)

- Acinetobacter sp. (OR 6.95; 95% CI 1.49-32.36; p=0,01)

• Fatores associados com óbito precoce foram: 
- Linfoma não-Hodgkin (OR 3.57, 95% CI 1.18-10.73, p=0.02)

- Pneumonia (OR 21.36, 95% CI 5.72-79.72, p<0.001)

- Choque (OR 11.64, 95% CI 2.77-48.86, p=0.01) 

- Bacteremia por Klebsiella pneumoniae (OR 5.91, 95% CI 1.11-31.47, p=0.03)



• Não foi observada a associação de choque séptico e óbito precoce a:
- presença de cateter vascular

- bacteremia por Gram positivos

- infecção de pele ou partes moles

- cobertura inadequada para Gram positivos

• Os dados apresentados pelos autores do artigo contestam a 
recomendação dos guidelines de uso empírico inicial de vancomicina
na neutropenia febril. 



Profilaxia com Quinolona

• Meta-análise com dois estudos randomizados e 16 observacionais 

• A profilaxia com quinolona reduziu:
- Neutropenia Febril e Bacteremia

- Mortalidade (apenas em leucemia aguda e HSCT alogênico)

• Maioria dos estudos não evidenciou aumento na resistência, porém 
em alguns estudos houve relato de aumento de cepas resistentes 
tanto a quinolona quanto multi-droga resistente (MDR)  

• Com relação a colonização ou infecção por BGN-MDR, dois estudos 
sistematicamente avaliaram colonização por ESBL e não constataram 
seleção dessa resistência.

Mikulska et al. J Infect 2018;76:20-37Slide gentilmente cedido Dr. Marcio Nucci e adaptado



Desafios em Neutropenia Febril

• Tratamento de BGN-MDR (principalmente ERC, mas também P. aeruginosa
R carbapenema e Acinetobacter sp. R carbapenema)

• Diagnóstico e tratamento de outras infecções fúngicas invasivas, tais
como: Trichosporon sp, Rhizopus, Zygomycetos (Mucormycosis), Fusarium,
etc

• Advento mundial da Candida auris

• Neutropenia Febril e suas complicações em determinadas patologias, tais
como: Anemia Aplástica Severa e Mielodisplasia



ERC em transplante de orgão sólido
e onco-hematologia

• Enterobactérias resistentes a Carbapenemas (ERC) são patógenos
emergentes globalmente

• O surgimento de ERC em pacientes imunossuprimidos, tais como
receptores de transplante de orgãos sólidos (TOS) e onco-
hematológicos, é preocupante. 

• Em regiões endêmicas, até 18% de receptores de TOS vão desenvolver
infecção por ERC, sendo que o sítio de infecção relaciona-se ao orgão
transplantado. 

Satlin MJ, et al. Clin Infec Dis, Vol 58, Issue 9, 1 May 2014;1274–1283
Pouch SM, et al. VIRULENCE 2017, VOL. 8, NO. 4, 391–402



ERC em transplante de orgão sólido
e onco-hematologia
• Pacientes com doenças onco-hematológicas (OH) representam 16 a 

24% de todos os pacientes reportados com bacteremia por ERC. 

• A mortalidade reportada nessas populações (TOS e OH) chega a 60% 

• O número reportado de pacientes acometidos com infecção por ERC 
em TOS chegou a 174 (sendo 83 em Tx fígado e 73 em Tx rim) 

• O número de casos reportados de bacteremia por KP-RC em OH foi de 
463 casos (destes, 362 casos foram reportados em estudos na Itália, 
na maioria multicêntricos)

Tumbarello et al J Antimicrob Chemother 2015 doi:10.1093/jac/dkv200
Girmenia et al. Bone Marrow Transplantation (2015) 50, 282–288

Trecarichi et al. Am. J. Hematol. (2016) 91:1076–1081
Pouch SM, et al. VIRULENCE (2017) VOL. 8, NO. 4, 391–402



13/11/2017 (1ª imagem em 27/10 já alterada) 26/01/201822/11/2017

Paciente de 57 anos, com diagnóstico de LMA e NF e fazendo curva de galactomanana
Além de antifungicos (anfotericina e voriconazol) ficou cerca de 3 meses com QT menos 
intensa (menor tempo de neutropenia) para conseguir melhora.
E se o paciente tivesse uma outra doença de base hematológica (AAS, MDS)?

Arquivo pessoal

Aspergilose Pulmonar Invasiva



Enterocolite Neutropênica ou Tiflíte

Arquivo pessoal

Quadro clinico de dor em
QID e febre + US ou TC 

com espessamento > 4mm 

Espessamento > 10 mm 
mortalidade de 60% 

vs. 

Espessamento < 10 mm 
mortalidade de 4%

E se o paciente tivesse uma 
outra doença de base 

hematológica (AAS, MDS)?



Conclusão

• Evoluímos muito nos últimos anos no tratamento de neoplasias e no 
transplantes de orgãos, levando ao aumento de sobrevida de diversos
pacientes

• No entanto, tais tratamentos frequentemente são imunossupressores, e 
isso aumenta o risco de infecção de nossos pacientes (seja bacteriana, 
fúngica ou viral) 

• Já evoluímos paralelamente a isto no diagnóstico, tratamento e profilaxia
de diversas infecções, mas não há vazio ecológico

• Precisamos evoluir ainda mais em diagnóstico de infecções (principalmente
fúngicas), e na prevenção de infecção (principalmente com patógenos
MDR)

• Algumas patologias que cursam com neutropenia/pancitopenia mais
prolongadas ainda são um desafio terapêutico quando os pacientes cursam
com infecção
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