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RESUMO

Freire MP. Infecções hospitalares em pacientes submetidos a transplante de 
fígado : fatores de risco relacionados ao doador  [Dissertação]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade São Paulo; 2006. 118 p.

As  infecções  após  transplante  de  fígado  são  uma  importante  causa  de 
morbidade e mortalidade. O risco de transmissão de infecção pelo doador é 
descrito, principalmente quando esta infecção não é detectada ou tratada. O 
diagnóstico das infecções no doador é difícil  e pouco disponível, portanto 
dados indiretos destas infecções podem ser úteis na escolha ou descarte do 
órgão,  principalmente  considerando-se a  escassez de órgãos disponíveis 
para transplante.  O objetivo deste estudo é Identificar os fatores de risco 
relacionados ao doador e ao receptor para infecção hospitalar bacteriana e 
fúngica (IH) em pacientes submetidos a transplante de fígado, no primeiro 
mês  após  o  transplante.  Foram  avaliados  os  pacientes  submetidos  a 
transplante de fígado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
USP,  no  período  de  janeiro  de  2002  a  junho  de  2005.  Os  critérios  de 
exclusão  foram:  óbito  com  menos  de  48  horas,  transplante  intervivos, 
retransplante em menos de 5 dias e receptor de transplante dominó. Foram 
avaliados fatores de risco relacionados ao doador e ao receptor. A análise 
univariada foi feita por X2 e teste exato de Fisher para variáveis dicotômicas, 
e teste de Mann-Whitney para variáveis ordenadas. A análise multivariada 
foi  realizada  por  regressão  logística  tipo  stepwise.  No  período  foram 
realizados 130 transplantes; desses 30 foram excluídos, sendo analisados 
100  transplantes  realizados  em  94  pacientes.  Foram  identificadas  104 
infecções em 59 transplantes.  Os dois  sítios  de  infecção mais  freqüente 
foram: infecção de sitio cirúrgico (IFC, 35%) e infecção primária de corrente 
sanguínea  (ICS,  30%).  O  agente  mais  frequentemente  isolado  foi  o  S. 
aureus (18% dos agentes), no entanto as bactérias gram-negativas foram o 
grupo mais freqüente (47%). Os fatores de risco identificados para infecção 
no primeiro mês após o transplante foram: uso de antibiótico no doador por 
mais de três dias (p 0,003), hepatite fulminante (p 0,006), pulso de corticóide 
no receptor por rejeição celular aguda (p 0,01), realização de diálise pós-
transplante  (p  0,02)  e  realização de outro  procedimento cirúrgico após o 
transplante (p 0,02). Os agentes mais isolados em ISC foram bactérias Gram 
positivas (56%). Os fatores de risco identificados para ISC foram: uso de 
antibiótico no doador por mais de três dias (p 0,04), realização de diálise 
pelo receptor  (p0,  002)  e  transfusão de mais de quatro  concentrados de 
hemácias durante o transplante (p 0,001).  Entre as ICS, os dois agentes 
mais  isolados  foram  A.  baumanni (21%)  e  Staphylococcus coagulase 
negativo (21%). Os fatores de risco identificados para ICS foram: hepatite 
fulminante (p 0,0006) e realização de diálise pelo receptor (p 0,01). O  S. 
aureus foi o agente mais freqüente e responsável por 17 infecções, 42% dos 
pacientes  com infecção  por  este  agente  evoluíram para  óbito  durante  a 
internação.  Os fatores de risco identificados para infecção por  S. aureus 
foram  uso  de  noradrenalina  pelo  doador  (p  0,02)  e  unidades  de 
concentrados de hemácias transfundidas durante o transplante (p 0,04).



SUMMARY

Freire MP. Hospital Infection in liver transplantation [Dissertation]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade São Paulo”; 2006. 118 p.

Early infection after liver transplantation is an important cause for morbidity 
and mortality. The risk of transmission of microorganisms from the donor to 
the  receptor  is  reported  and  is  more  probable  when  neither  donor  nor 
receptor are treated for the infection. The detection of infection in donors is 
difficult and usually not available, so indirect information about that infection 
may be useful at the time the liver is selected or denied, especially in light of 
lack  of  organs  available  for  transplantation.  We  analyzed  patients  who 
underwent liver transplantation at the Clinics Hospital of School of Medicine 
of USP, from January 2002 to June 2005. The exclusion criteria were: death 
with less then 48 hours, living-donor transplant, re-transplant in less then 5 
days and domino transplant. The risk factors evaluated were related to donor 
and  receptor  features.  The  univariate  analysis  was  performed  using  chi-
squared  test  and  Fisher  exact  test  for  dichotomic  variables  and  Mann-
Whitney test for continuous variables. The multivariate analysis was made by 
stepwise logistic regression. In this period 130 transplants were performed, 
from which 30 were excluded. A total of 100 transplants in 94 patients were 
analyzed.  We  identified  104  infections  in  59  transplants.  The  two  most 
frequent  sites  of  infection  were  surgical  site  infection  (SSI)  -  35% -  and 
primary bloodstream infections (BSI) - 30%. The most prevalent agent was 
S.aureus -  18% of the agents,  but the Gram negatives bacteria were the 
most common group. The risk factors identified for infection in liver transplant 
patients in the first month were: antibiotic use by donor for more than 3 days, 
reoperation post-transplant, dialysis post-transplant, fulminant hepatitis and 
corticoid treatment for rejection. The microorganisms most frequently isolated 
in SSI were Gram positive bacteria (56%). The risk factors associated to SSI 
were: antibiotic use by donor for more than 3 days, transfusion of more than 
4  units  of  blood during the  surgery  and dialysis  post-transplant.  The two 
microorganisms most frequently isolated in BSI were A. baumanni (21%) and 
coagulase negative Staphylococcus (21%). The risk factors identified for this 
specific  infection site were fulminant  hepatitis  and dialysis post-transplant. 
The S. aureus was the most frequent agent, found in 17 cases. 42% of the 
patients with infection for this bacteria died during the hospitalization. The 
risk factors associated to  S. aureus  infection were norepinephrine use by 
donor and number of blood units transfused.





1. Introdução



Introdução

O primeiro transplante de fígado em humanos ocorreu em 1963. Na 

América do Sul, o primeiro transplante ocorreu no Brasil em 1968, em São 

Paulo, e desde então esta tem sido uma alternativa cada vez mais usada 

para  o  tratamento  de  doenças  hepáticas  terminais  ou  que  envolvam  o 

metabolismo hepático na sua patogênese. 1,2

Os transplantes de órgãos sólidos só se tornaram viáveis  com o 

desenvolvimento de drogas imussupressoras capazes de inibir a resposta 

do receptor contra o enxerto. A droga inicialmente usada foi a azatioprina, 

porém  resultava  em  efeitos  colaterais  muito  intensos,  inclusive 

infecciosos.3 Ulteriormente, esquemas imunossupressores mais seletivos 

possibilitaram o aumento na sobrevida desses pacientes. Neste contexto, 

o  uso  da  ciclosporina  no  início  dos  anos  oitenta  teve  um  papel 

fundamental. 4

Paralelamente à evolução nos esquemas de imunossupressão e nas 

técnicas cirúrgicas, os tipos de infecção e suas evoluções se tornaram mais 

conhecidos.  Esquemas mais  eficazes  de  profilaxia,  bem como o  manejo 

adequado das doenças oportunistas, levaram a um aumento da sobrevida e 

declínio do número e gravidade destas infecções. Entretanto, as infecções 

continuam sendo uma importante causa de morbidade e a principal causa de 

óbito no primeiro ano após o transplante de fígado. 5
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Introdução

As infecções após o transplante podem ser divididas didaticamente 

em três períodos de ocorrência, que são influenciados por fatores cirúrgicos, 

estado global de imunossupressão e exposições ambientais: 6

 1. Primeiro período ou precoce - compreende os primeiros trinta dias 

após o transplante, no qual ocorre a maioria das infecções. Os fatores de 

risco  são  relacionados  principalmente  ao  procedimento  cirúrgico  e  ao 

período  de  internação  pós-operatória.  Os  agentes  mais  freqüentes  são 

bactérias da flora hospitalar e fungos causadores de infecções nosocomiais, 

principalmente espécies de  Candida.  Infecções pelo vírus Herpes simples 

também ocorrem já nesta fase.

2.  Segundo  período  -  estende-se  do  segundo  ao  sexto  mês  pós-

transplante,  e  as  infecções  são  relacionadas  à  imunossupressão.  Neste 

período  ocorrem as  infecções  oportunistas,  como  Citomegalovírus  (CMV), 

Pneumonia por Pneumocystis jiroveci e infecções por espécies de Aspergillus. 

Ocorre ainda reativação de infecções latentes, como tuberculose. 

3. Terceiro período ou pós-transplante tardio – após os seis meses do 

transplante,  quando  a  maioria  dos  pacientes  está  submetida  a  níveis 

menores de imunossupressão. Nesta fase, as infecções que podem ocorrer 

são  as  mesmas  da  comunidade  em  geral.  Há,  entretanto,  algumas 

exceções, como pacientes que apresentam quadros de rejeição aguda tardia 

ou  rejeição  crônica  que  levem  a  um  aumento  na  imunossupressão  e 

novamente  ao  risco  de  doenças oportunistas,  e  outros  com evolução de 

infecções  crônicas  como  os  vírus  das  hepatites  C  e  B  e  as  doenças 

linfoproliferativas associadas ao vírus Epstein-Barr (EBV).
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Apesar  desta  divisão,  a  epidemiologia  das  infecções  após  o 

transplante vem sofrendo modificação na última década, principalmente em 

decorrência da adoção de medidas preventivas específicas, com ocorrência 

de quadros oportunistas mais tardiamente. 6 

Entre as infecções após o transplante, as bacterianas são as mais 

freqüentes. Chang e colaboradores demonstraram que 82% dos episódios 

de febre em dois anos de seguimento são de origem hospitalar, e desses 

62%  são  de  origem  bacteriana.  7 Os  sítios  mais  comuns  foram 

pneumonia,  infecção  de  sítio  cirúrgico  (ISC)  e  infecção  primária  de 

corrente sanguínea (ICS).

Estudos demonstram que a incidência de bactérias Gram-positivas 

como agentes de infecção pós-transplante vem aumentando. Uma análise 

de 405 transplantados de fígado identificou bactérias Gram-positivas em 

70%  dos  casos  de  bacteremia  precoce.  8 Entre  as  bactérias  Gram-

positivas,  o  Staphylococcus  aureus  (S.  aureus) é  um  patógeno  com 

incidência particularmente elevada e alta taxa de mortalidade associada. 9 

A porcentagem de colonização por S. aureus Oxacilina-resistente (SARO) 

pode  chegar  a  46% no  período  pré-transplante;  este  grupo  possui  um 

maior  risco de evoluir  com infecção por  este agente no pós-operatório. 

Entretanto,  tentativas de descolonização têm sido ineficazes em reduzir 

estas taxas. 10

As infecções por Enterococcus spp são um problema crescente entre 

os pacientes transplantados. Os primeiros casos de Enterococcus resistente 

a Vancomicina (VRE) foram descritos em transplantados de fígado e, desde 

4
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então,  sua  incidência  vem  crescendo.  Singh  e  colaboradores,  avaliando 

retrospectivamente 165 pacientes submetidos a transplante de fígado em 

um período de dez anos, identificaram aumento estatisticamente significativo 

na incidência de VRE. Comparativamente,  as infecções por  VRE tiveram 

uma maior taxa de mortalidade entre os pacientes transplantados do que 

entre os não transplantados. 11,12

As bactérias Gram-negativas mais freqüentes após transplante de 

fígado  são  Klebsiella  spp e  Pseudomonas  spp. A importância  desses 

patógenos se deve tanto ao perfil  de resistência quanto à gravidade das 

infecções. 13 Em uma coorte de 99 transplantados da Universidade Federal 

do  Rio  de  Janeiro,  a  Pseudomonas  aeruginosa (P.  aeruginosa) foi  a 

bactéria multirresistente mais comumente isolada.  14 No Brasil, outro não 

fermentador  freqüentemente  isolado  é  o  Acinetobacter  baumannii  (A. 

baumannii),  principalmente em infecções de sítio cirúrgico, colonização e 

infecção de cateter central. 15,16 

As  enterobactérias  são  também  patógenos  problemas.  Wade  e 

colaboradores, em um estudo com 284 pacientes submetidos a transplante 

de fígado, identificaram infecções por estes microorganismos como risco 

para  maior  tempo  de  permanência  no  hospital.  17 Em  um  surto  de 

Escherichia  coli  (E.  coli) produtora  de  beta  lactamase  de  espectro 

estendido (ESBL), 67% dos pacientes eram provenientes da enfermaria de 

transplante de fígado. 18
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Os  transplantados  de  fígado  apresentam  também  maior 

suscetibilidade a outras bactérias, como Legionella, descrita principalmente 

em casos de surto. 19

As  infecções  fúngicas  mais  comuns  no  primeiro  mês  após  o 

transplante são as causadas por Candida e Aspergillus. A incidência destas 

infecções  vem  diminuindo,  devido  principalmente  a  melhores  técnicas 

cirúrgicas e adoção de medidas profiláticas em pacientes sob risco elevado. 

No entanto, a mortalidade permanece alta; nos casos de doença invasiva 

por Candida de 10 a 75%, e por Aspergillus, em algumas casuísticas, de 80 

a 100%. 20 Pacientes submetidos a transplante de fígado apresentam risco 

aumentado  de  candidemia  devido  à  colonização  intestinal  e  à  maior 

freqüência de translocação. Os fatores de risco descritos para infecções por 

Candida spp são retransplante, reintubação, uso de antibiótico por mais de 

duas semanas, tempo operatório prolongado, tempo prolongado de cateter 

venoso  central,  uso  prévio  de  profilaxia  para  peritonite  bacteriana 

espontânea, indicação de diálise e transplante por hepatite fulminante.  21 A 

mortalidade é maior nos casos de infecções por Candida não albicans, cuja 

incidência  vem aumentando em decorrência  do  uso de Fluconazol  como 

profilaxia universal em alguns centros. 22

As infecções por Aspergillus são relativamente raras, variando de 2 a 

6%, porém a gravidade do quadro clínico torna este agente preocupante. Os 

fatores  de  risco  associados  a  este  agente  são:  hepatite  fulminante, 

insuficiência  renal  com  necessidade  de  hemodiálise,  uso  de  pulso  de 

corticóide  ou  terapia  anti-linfócito  T  e  retransplante.  Estudos  recentes 

demonstraram uma tendência ao aparecimento mais tardio das infecções 

por Aspergillus. 23
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Nas últimas décadas a incidência de doenças oportunistas após o 

transplante  de  fígado  diminuiu,  devido  principalmente  à  eficácia  dos 

esquemas profiláticos e ao melhor manejo de drogas imunossupressoras. 

No  entanto,  as  infecções  precoces  de  origem  nosocomial  mantêm  sua 

incidência estável. 5

A importância das infecções precoces está tanto na sua incidência 

quanto  na  gravidade.  Como  relatado  anteriormente,  os  agentes  mais 

freqüentes  neste  período  são  bactérias  e  fungos.  Cerca  de  metade  das 

infecções bacterianas ocorre em até duas semanas após o transplante.  24 

Alguns  fatores  de  risco  foram  identificados  como  determinantes  na 

incidência dessas infecções:

1. Fatores relacionados à imunossupressão: esquemas terapêuticos 

utilizados para tratamento de quadros de rejeição, como pulsos de 

corticóide e anticorpos anti-linfócitos,  aumentam tanto o risco de 

doenças oportunistas quanto de infecções hospitalares. 25

2. Fatores relacionados ao receptor: 

• Insuficiência hepática.

• Desnutrição, comum em pacientes cirróticos.

• Alterações  de  função  renal,  tanto  prévia  ao  transplante 

(síndrome  hepato-renal),  como  no  pós-operatório  imediato, 

muitas vezes requerendo diálise. 

• Etiologia  da  doença  de  base,  como  infecção  pelo  vírus  da 

hepatite C, pela ação imunomodulatória do vírus.

7
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3.  Fatores  relacionados  ao  procedimento  –  problemas  na  técnica 

cirúrgica e em relação ao órgão. Esses fatores podem ser comuns 

a outros procedimentos cirúrgicos ou específicos do transplante. 26 

Alguns exemplos são:

• Tempo cirúrgico.

• Volume de hemoderivados transfundido. 

• Alterações  anatômicas  como  coledocojejunostomia  em  Y  de 

Roux, que aumenta o risco de infecção por facilitar o refluxo do 

conteúdo intestinal para a árvore biliar. 

• Complicações vasculares como trombose da artéria hepática, 

que  pode  levar  a  infartos  hepáticos  e  ulterior  formação  de 

abscessos.  A  trombose  também  pode  levar  a  isquemia  da 

árvore  biliar,  com  formação  de  “barro  biliar”  e, 

consequentemente, episódios de colangite. 27

• Alteração  na  composição  da  bile  após  o  transplante, 

predispondo à formação de cálculo e colangite. 

• Drenos  eventualmente  usados  no  pós-operatório  podem  ser 

colonizados e, em contato com a árvore biliar, levar a infecção. 28

• O tempo de isquemia fria do órgão também é descrito como um 

fator de risco para a ocorrência de infecção no pós-operatório. 29

4. Fatores relacionados ao doador:  devido às condições clínicas dos 

doadores,  estes  estão  submetidos  a  vários  fatores  de  risco  para 

infecções nosocomiais, com potencial de transmissão para o receptor.

8



Introdução

Algumas infecções já foram bem definidas como passíveis de serem 

adquiridas do enxerto, como a toxoplasmose em transplantados de coração 

e  a  micobacterisoe  em  transplantados  de  rim,  fígado  e  pulmão.  30,31 A 

transmissão  de  infecções  por  vírus  também  é  bem  documentada. 

Pesquisam-se  os  seguintes  vírus,  rotineiramente,  no  doador:  vírus  da 

imunodeficiência humana (HIV),  vírus das hepatites B e C,  EBV, CMV e 

vírus humano linfotrópico de células T (HTLV), este último sem transmissão 

documentada, porém altamente provável. 25

Poucas  informações  existem,  entretanto,  sobre  a  possibilidade  de 

transmissão  de  agentes  de  infecção  hospitalar  (bactérias  e  fungos)  pelo 

doador,  tanto  sobre  o  potencial  de  contaminação  do  receptor  por 

microorganismos  originados  do  doador  como  em  relação  à  evolução  do 

enxerto retirado de um paciente com sinais clinicos de sepse. 

Alguns  estudos  mostram  que  as  bacteremias  no  doador,  quando 

identificadas e tratadas, tanto no receptor quanto no doador, não representam 

risco de infecção para o receptor.  Quatro estudos avaliam a evolução de 

transplantados  que  receberam  órgãos  de  doadores  com  bacteremia 

documentada. 32,33,34,35 Lumbreras identificou 5% de bacteremias em doadores 

em transplante de fígado e coração. O principal agente identificado foi  S. 

aureus. A maioria dos receptores recebeu tratamento para o microorganismo 

identificado na hemocultura do doador. Não houve diminuição na sobrevida do 

enxerto ou do paciente. 34 Freeman avaliou a evolução de 212 pacientes que 

receberam  órgãos  de  95  doadores  com  bacteremia.  A  maioria  recebeu 

antibioticoprofilaxia ativa contra essas bactérias, e nenhum receptor evoluiu 

com infecção pelo mesmo agente do doador. 35
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Doadores  com meningite  bacteriana  também foram utilizados  sem 

que  isto  acarretasse  em  maior  risco  de  sepse  nos  receptores.  Lopez-

Navidad descreveu 16 transplantados que receberam órgãos de doadores 

com meningite bacteriana. Todos receberam tratamento no pós-operatório 

para  os  agentes  isolados  no  doador,  e  nenhum  paciente  evoluiu  com 

infecção por esses agentes. 36 Outra série de 33 transplantes de fígado com 

doadores  com meningite  foi  descrita  sem nenhum caso de  infecção nos 

receptores; neste estudo tanto os doadores quanto os receptores receberam 

tratamento para o agente isolado. 37 

No Canadá, foi descrita a transmissão de SARO de um doador para dois 

receptores de rim e um de córnea, com tipagem do PCR ribossomal idêntica. 38

Nos casos de infecções fúngicas essas informações são ainda menos 

conhecidas. Infecções do doador por espécies de Candida e de Aspergillus 

foram descritas como responsáveis por infecções no receptor em transplante 

de  pulmão  e  pulmão-coração.  39 Um  caso  de  doador  com  aspergilose 

subclínica foi responsável por infecção em dois receptores de rim e um de 

coração. 40 Outras infecções, como Criptococcus spp e Histoplasma spp, já 

foram bem documentadas como transmitidas pelo doador. 41

Descreveu-se,  em  transplante  de  rim,  contaminação  do  enxerto 

durante a retirada e preservação do órgão. Os agentes identificados foram P. 

aeruginosa,  S. aureus e fungos isolados de fluidos do doador ou da solução 

de preservação, e responsáveis por graves infecções nos receptores. 30

Esses dados sugerem que, aparentemente, é seguro receber órgãos 

de doadores com infecção bacteriana que não apresentam sepse clínica, 
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desde que essas infecções tenham agente etiológico identificado no doador 

e sejam tratadas adequadamente no pós-operatório imediato. 

Em síntese, existe a possibilidade de transmissão de bactérias e de 

fungos  a  partir  de  doadores  colonizados  ou  infectados,  porém  poucos 

ensaios  avaliaram  esta  situação  e  não  existem  estudos  randomizados 

demonstrando que a mudança no esquema de antibioticoprofilaxia baseada 

nas  culturas  do  doador  interfere  na  evolução  da  história  infecciosa  do 

receptor. Além disso, na maioria das vezes os dados de culturas do doador 

não estão disponíveis  e são de difícil  obtenção,  devido à rotina atual  da 

captação de órgãos. 

Neste contexto, dados indiretos que sugiram infecção ou colonização 

no  doador  têm  sido  considerados  no  momento  de  aceitação  do  órgão. 

Algumas  vezes  estes  são  descartados  por  evidências  clínicas  ou 

laboratoriais de infecção, e em outras situações são aceitos, porém sem a 

segurança de literatura científica que suporte esta decisão. É importante, 

portanto, a realização de estudos que correlacionem dados que indiquem 

um maior risco de infecção ou colonização do doador com a evolução do 

receptor, principalmente sob o ponto de vista infeccioso. 
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Objetivos

Objetivo primário

Identificar os fatores de risco relacionados ao doador para infecção 

hospitalar bacteriana e fúngica em pacientes submetidos a transplante de 

fígado, no primeiro mês após o transplante.

Objetivo secundário

Identificar  os  fatores  de  risco  não  relacionados  ao  doador  para 

infecção  hospitalar  bacteriana  e  fúngica  em  pacientes  submetidos  a 

transplante de fígado, no primeiro mês após o transplante.
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Métodos

3.1 Casuística

Foram avaliados os transplantes de fígado consecutivos realizados 

em pacientes adultos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HC/FMUSP) no período de janeiro de 2002 a 

junho de 2005.

Os critérios de exclusão foram: 

• Óbitos com menos de 48 horas

• Transplantes intervivos

•  Pacientes  que evoluíram para  retransplante  em um período 

menor que o  menor  tempo de seguimento de pacientes  não 

submetidos a retransplante (menos de cinco dias)

• Os casos em que pacientes receberam o fígado de um doador 

vivo portador de Paramiloidose Familiar (transplante dominó). 

O  tempo  de  seguimento  foi  de  um  mês  após  o  transplante  para 

análise dos casos de infecção. Para descrição da mortalidade, o tempo foi 

de um mês após o transplante ou, quando a primeira internação durou mais 

de um mês, o tempo da primeira internação.
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A fonte de dados para informações do doador  foram as fichas de 

doador  preenchidas  pela  equipe  da  OPO  (Organização  de  Procura  de 

Órgão) da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

Os  dados  do  receptor  foram  obtidos  através  da  revisão  dos 

prontuários médicos, fichas de evolução da fisioterapia e ficha anestésica. 

Os  diagnósticos  histológicos  foram  realizados  pelo  serviço  de  Anatomia 

Patológica do HC/FMUSP.

Os diagnósticos de infecção foram obtidos através da base de dados 

da equipe de infectologistas do Grupo de Transplante de Fígado.

Os  dados  microbiológicos  foram  obtidos  através  da  rede  de 

informática do Hospital das Clínicas (HCLAB).

3.2  Critérios Diagnósticos

3.2.1 Critérios para diagnóstico de infecções bacterianas e fúngicas

Os  diagnósticos  das  doenças  infecciosas  bacterianas  e  fúngicas 

foram  realizados  através  da  história  clínica,  achados  do  exame  físico  e 

dados  laboratoriais,  baseando-se  nos  critérios  definidos  pelo  Centers  of 

Diseases Control and Prevention (CDC). 42,43

A  realização  de  exames  complementares  para  estes  diagnósticos 

seguiu o protocolo do serviço, que preconiza coleta de duas amostras de 

hemocultura e uma de urocultura logo após o transplante, e ulteriormente 

quando houver suspeita clínica de infecção. 
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Foram consideradas infecções hospitalares  aquelas  que ocorreram 

pelo menos 48 horas após a realização do transplante de fígado. Os casos 

de infecções fúngicas superfciais e candidíase esofágica foram excluídos.  

As  infecções  de  sítio  cirúrgico  foram  classificadas  em  incisional 

superficial, incisional profunda e infecção de órgão espaço. Foi considerada 

infecção de sítio cirúrgico incisional superficial quando envolvia apenas pele 

e subcutâneo e apresentava pelo menos um dos seguintes sinais: 

• Drenagem purulenta.

• Microrganismo  isolado  com  técnica  asséptica  de  coleção  de 

subcutâneo sem solução de continuidade com a pele.

• A cicatriz foi aberta deliberadamente pelo cirurgião e o paciente 

apresentava dor, calor local, edema ou hiperemia.

Foi considerada infecção de sítio cirúrgico incisional profunda quando 

envolvia  fáscia  ou  camada  muscular  e  apresentava  pelo  menos  um dos 

seguintes sinais: 

• Drenagem purulenta de incisão profunda.

• Evidência  de  infecção  ou  abscesso  envolvendo  fáscia  ou 

camada muscular em exame direto, cirurgia, histopatológico ou 

exame de imagem.

• A cicatriz foi aberta deliberadamente pelo cirurgião ou ocorreu 

deiscência até  camadas profundas e  o  paciente apresentava 

febre  (>38ºC),  dor  ou  sinais  inflamatórios  locais,  exceto  se 

cultura negativa.
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A infecção de órgão/espaço foi definida como aquela que envolveu 

qualquer  região  anatômica  outra  que  não  a  incisão  e  foi  aberta  ou 

manipulada durante a cirurgia,  e  deveria  apresentar  pelo  menos um dos 

seguintes sinais:

• Drenagem purulenta pelo dreno.

• Microrganismo isolado do líquido ou tecido do órgão/espaço.

• Evidência de infecção ou abscesso diagnosticado em cirurgia, 

histopatológico ou exame de imagem. 44

As infecções primárias de corrente sanguínea foram classificadas em 

sepse clínica e infecções confirmadas laboratorialmente. 

Infecção  de  corrente  sanguínea  com  confirmação  laboratorial  foi 

definida quando nenhum outro sítio de infecção pode ser identificado e  foi 

preenchido um dos seguintes critérios:

• Microrganismos reconhecidamente patogênicos foram isolados 

em sangue.

• O paciente apresentou pelo menos um dos seguintes sintomas: 

febre,  calafrio  ou  hipotensão  e  os  sinais  ou  culturas  não 

puderam  ser  relacionados  a  outro  sitio  de  infecção,  e  pelo 

menos  um  dos  seguintes  achados  de  laboratório: 

microrganismo contaminante de pele em duas hemoculturas em 

ocasiões  separadas  ou  microrganismo  contaminante  de  pele 

em pelo  menos  uma hemocultura  com paciente  com cateter 

venoso central e diagnóstico do infectologista. 
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Para diagnóstico de sepse clínica, os seguintes critérios deveriam ser 

preenchidos:

• Apresentar  pelo  menos  um dos  seguintes  sinais  e  sintomas, 

sem  outra  causa  reconhecida:  febre  (>38ºC),  hipotensão 

(sistólica <90mmHg) ou oligúria. 

•  Hemoculturas não foram colhidas ou foram negativas.45

Os casos de pneumonia foram definidos usando os seguintes critérios: 

• Pelo menos duas radiografias de tórax com novo infiltrado ou 

progressão  de  inflitrado  pulmonar  pré-existente  persistente, 

consolidação ou cavitação. Em paciente sem doença cardíaca 

ou pulmonar considerada apenas uma radiografia.

• Pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas:

o Febre >38ºC sem outra causa

o Pacientes com mais de 70 anos, alteração do estado 

mental sem outra causa

o Tosse nova ou piora de tosse, dispnéia ou taquipnéia

o Novo  escarro  purulento  ou  mudança  no  aspecto  da 

secreção, ou  aumento  de  secreção  ou  aumento  da 

necessidade de aspiração

o Estertores ou sopro brônquico

o Piora na troca gasosa com aumento da necessidade de 

oxigênio ou alteração dos parâmetros de ventilação

o Hemoptise
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o Dor pleurítica

• Pelo menos um dos seguintes achados laboratoriais:

o Hemocultura e escarro positivo para Candida spp

o Evidência  de  fungo ou  P.  jiroveci  em amostra de  lavado 

broncoalveolar com contaminação mínima

o Hemocultura positiva não relacionada a outro sítio

o Cultura de líquido pleural

o Cultura  semi-quantitativa  ou  quantitativa  de  lavado 

broncoalveolar

o Exame histológico mostrando pelo menos um dos seguintes 

achados:  formação  de  abscesso,  foco  de  consolidação, 

invasão do parênquima pulmonar por hifas ou pseudohifas 

de fungo, cultura positiva do fragmento de biópsia. 46

Infecção de trato urinário sintomática foi definida quando o paciente 

apresentou um dos seguintes critérios:

• Pelo  menos  um  dos  seguintes  sinais  e  sintomas:  febre 

(T>38ºC),  urgência  miccional,  polaciúria,  disúria  ou  dor 

suprapúbica e urocultura positiva com mais de 105 colônias para 

1 ou 2 microorganismos. 

• Pelo  menos  dois  dos  seguintes  sinais  ou  sintomas:  febre 

(T>38ºC),  urgência,  polaciúria,  disúria  ou  dor  suprapúbica  e 

exame de urina com nitrato ou leucócito esterase positivo, mais 

do  que  10  leucócitos/mm3,  microrganismo  visualizado  na 

coloração de Gram, duas ou mais uroculturas positivas para o 
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mesmo patógeno com menos de 105 colônias ou diagnóstico do 

infectologista. 43  

3.2.2 Definições de bactérias resistentes

Foram definidas como bactérias resistentes as que apresentassem 

resistência  a  duas  ou  mais  grupos  de  antimicrobiano  com  reconhecida 

potência  para  determinado  agente,  bactérias  que  são  intrinsicamente 

resistentes  a  antibióticos  de  amplo  espectro  ou  os  seguintes  perfis  de 

resistência para os agentes a seguir:

• S.aureus resistente a Oxacilina

• Enterococcus spp resistente a Vancomicina

• P.aeruginosa resistente a Imipenem

• A.baumannii resistente a Imipenem 

• E.coli e K. pneumoniae produtoras de ESBL

Os  testes  de  sensibilidade  dos  microorganismos  isolados  foram 

realizados  pela  Divisão  de  Microbiologia  do  Laboratório  Central  do 

HC/FMUSP,  usando  a  metodologia  descrita  pelo  Clinical  Laboratory 

Standards Institute (CLSI). 47

A identificação e o teste de sensibilidade inicial dos microrganismos 

foram  realizados  através  de  método  automatizado  Vitek  (BioMérieux, 

Geórgia, USA).

A  confirmação  da  sensibilidade  a  carbapenêmicos  para  A. 

baumannii  e  P.  aeruginosa foi  realizada pelo  método de disco-difusão 

(método  de  Kirby-Bauer)  e  os  diâmetros  (milímetros)  dos  halos  de 

inibição  foram medidos  com  auxílio  de  régua  e  comparados  com  os 
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pontos de corte padronizados pelo CLSI (M100-S15; 2005). 48 A partir de 

2005,  quando  necessária,  a  determinação  da  concentração  inibitória 

mínima para  A. baumannii  foi realizado E-test para carbapenêmicos ou 

através  do  sistema  semi-automatizado   Walkway  Systems  (Dade 

Behring, Illinois, USA).

A detecção de beta-lactamase de espectro estendido foi realizada de 

diferentes maneiras conforme o período. Em 2002: a triagem foi realizada 

através do sistema automatizado Vitek ou triagem pelo  método de disco 

difusão,  de  acordo  com as  recomendações  do  CLSI.  A  confirmação era 

realizada pelo método de aproximação por discos (Aztreonam e Ceftazidima 

com e sem ácido Clavulânico). Em 2003 e 2004: a triagem foi realizada pelo 

sistema automatizado Vitek e a confirmação foi realizada utilizando o método 

de  disco  difusão  com  discos  combinados  (Ceftazidima,  Cefpodxima, 

Cefotaxima  com  e  sem  ácido  Clavulânico).  Em  2005:  Vitek,  disco 

aproximação e fitas de E-test quando necessário (Ceftazidima e Cefotaxima 

com e sem ácido Clavulânico).

A identificação de resistência a oxacilina de espécies de S. aureus foi 

feita por método automatizado. Até 2004 a triagem foi feita com discos de 

Oxacilina, e a partir de 2005 a triagem foi feita através de discos de Cefoxitina.

A  detecção  de  resistência  a  Vancomicina  para  espécies  de 

Enterococcus spp  foi  realizada  por  método  automatizado  Vitek  e  as 

culturas  de  vigilância  foram  semeadas  em  caldo  enterococosel  com 

Vancomicina 6 ug/ml.
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3.2.3 Critérios para diagnóstico de rejeição celular aguda

Foi definido como rejeição celular aguda o processo inflamatório do 

enxerto  provocado  pela  disparidade  genética  entre  doador  e  receptor, 

afetando  primariamente  ducto  biliar  interlobular  e  endotélio  vascular, 

incluindo veia porta, vênulas hepáticas e ocasionalmente artéria hepática 

e seus ramos. 49

O diagnóstico de rejeição foi  histológico.  O critério utilizado foi  o 

achado  na  biópsia  de  pelo  menos  dois  dos  seguintes:  infiltrado  portal 

predominantemente  mononuclear  com  linfócitos  em  fase  blástica, 

neutrófilos  e  frequentemente  eosinófilos;  inflamação/lesão  de  ductos 

biliares; inflamação do subendotélio da veia porta ou de vênulas hepáticas 

terminais.49

A  classificação  foi  realizada  pelo  critério  de  Banff.  Uma 

classificação global  foi  inicialmente realizada (leve,  moderada e grave), 

seguida de uma avaliação específica de três aspectos: inflamação portal, 

inflamação/lesão de ducto biliar e inflamação celular. Esses três aspectos 

receberam uma pontuação de zero a três segundo critério de gravidade 

(leve, moderado e grave), e ao final a soma dos pontos definiu o índice de 

atividade de rejeição. 50
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3.2.4 Critérios de gravidade de insuficiência hepática:

Foram  utilizados  dois  índices  prognósticos  para  avaliação  de 

insuficiência hepática, CHILD-PUGH e Model for End Stage Liver Disease 

(MELD).

O MELD é um modelo que foi inicialmente utilizado para pacientes 

com  cirrose  submetidos  a  “shunt”  intra-hepático  portossistêmico  via 

transjugular,  e  posteriormente  validado  para  avaliação  de  sobrevida  de 

pacientes com doença hepática terminal. A fórmula para o cálculo utiliza os 

valores de bilirrubina total, creatinina sérica e RNI.51

A classificação de CHILD-PUGH é uma classificação prognóstica 

que gradua em três níveis dois dados clínicos, ascite e encefalopatia, e 

três  dados  laboratoriais,  bilirrubina  total,  albumina  e  atividade  de 

protrombina. Cada dado avaliado pode receber de um a três pontos, e a 

soma das pontuações permite a classificação em três categorias: A (5 a 6 

pontos),  B  (7  a  9  pontos)  e  C  (10  a  15  pontos).  52  Quanto  maior  a 

pontuação, maior a gravidade.
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3.3 Tratamento Estatístico

3.3.1 Variáveis de desfecho

As variáveis de desfecho analisadas foram as seguintes:

• Infecção global no receptor – qualquer infecção bacteriana ou 

fúngica de origem hospitalar após o transplante.

• Infecção de sítio cirúrgico.

• Infecção primária de corrente sanguínea.

• Infecção por S. aureus. 

3.3.2 Variáveis analisadas

As variáveis analisadas relacionadas ao doador foram: 

• Ordenadas:

o  Tempo  de  internação  em  dias  em  unidade  de  terapia 

intensiva (UTI)

o  Tempo  de  ventilação  mecânica  em  dias  durante  a 

internação do óbito

o  Idade em anos

o  Contagem mais próxima de leucócitos (até três dias antes 

do transplante) em células/mm3

o  Creatinina  sérica  mais  recente  (até  três  dias  antes  do 

transplante) em mg/dl

o   Tempo de antibioticoterapia durante a internação em dias 
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• Dicotômicas: 

o Uso de droga vasoativa

o  Uso de antimicrobiano terapêutico durante a internação

o  Hemocultura positiva durante a internação

As variáveis analisadas relacionadas ao receptor foram:

• Ordenadas: 

o Tempo de internação pré-transplante em dias

o  Idade em anos

o  Classificação numérica de MELD pré-transplante

o  Classificação numérica de Child-Pugh pré-transplante

o  Tempo de cateter venoso central em dias de dispositivo

o  Tempo de sonda vesical de demora em dias de dispositvo

o  Tempo de ventilação mecânica em dias de dispositivo

o  Tempo de dreno intra-abdominal em dias de dispositivo até 

o último dia do último dreno

• Dicotômicas: 

o Presença de rejeição aguda

o Uso de pulso de corticóide pós-transplante

o Uso de OKT3

o Infecção prévia ao transplante

o Uso de antibiótico prévio ao transplante

o  Realização  de  outros  procedimentos  cirúrgicos  após  o 

transplante 
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o Retransplante  com  menos  de  um  mês  do  primeiro 

transplante

o Tipo  de  imunossupressão  utilizada  após  o  transplante  – 

utilização de esquema com tacrolimus ou com ciclosporina

o Presença de hepatite fulminante no momento do transplante

o Presença de infecção por Herpes simples

o Presença de infecção por CMV

o Presença de complicações biliares

As variáveis relacionadas ao transplante foram: 

• Ordenadas: 

o Tempo operatório em minutos

o Tempo de isquemia fria em minutos

o  Unidades  de  concentrado  de  hemácias  transfundidas 

durante o transplante de fígado

• Dicotômicas:

o Cirurgião principal que realizou o transplante

o Tipo  de  profilaxia  realizada:  foi  definida  como  profilaxia 

padrão quando o paciente recebeu Ampicilina e Cefotaxime 

para  cirurgia  eletiva  e  Clindamicina,  Cefotaxime  e 

Anfotericina B nos casos de hepatite fulminante.

Para  as  variáveis  relacionadas  a  tempo  de  exposição,  foi 

considerado,  para  os  casos  com infecção,  o  tempo de  exposição  até  o 

desfecho. Para os pacientes sem infecção, foi considerado o tempo total de 
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exposição  durante  o  primeiro  mês  de  internação.  Para  cada  desfecho  o 

tempo de exposição dos casos foi calculado separadamente.

Para  avaliação  do  risco  relacionado  ao  primeiro  cirurgião  do 

transplante, foi calculada a taxa de infecção por cirurgião, e aquele com a 

taxa mais alta foi comparado aos outros agrupadamente.

As variáveis ordenadas foram, após a análise inicial,  convertidas a 

dicotômicas.  O  ponto  de  corte  adotado  foi  a  mediana  da  variável  dos 

considerados  casos,  exceto  nos  casos  de  tempo  cirúrgico  e  tempo  de 

isquemia  fria,  em  que  o  ponto  de  corte  foi  o  percentil  75  do  total  de 

amostras. Para a análise multivariada, a escolha entre a variável ordenada 

ou dicotômica da mesma informação foi feita pelo menor valor de p.

3.3.3 Análise estatística

A análise univariada foi realizada utilizando o Teste do Qui-quadrado 

ou o Teste Exato de Fisher para variáveis dicotômicas, e o teste de Mann-

Whitney  parta  variáveis  ordenadas,  considerando-se  um  nível  de 

significância de 0,05. Para a análise multivariada foi utilizada a regressão 

logística  tipo  Stepwise.  Foram  incluídas  no  modelo  as  variáveis  que 

atingiram  um  nível  de  significância  menor  ou  igual  a  0,5  na  análise 

univariada,  seguindo  a  ordem  crescente  do  valor  de  p.  Foi  utilizado  o 

software estatístico SPSS 7.5. 
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Resultados

4.1 Características da população estudada

Durante  o  período  de  janeiro  de  2002  a  agosto  de  2005  foram 

realizados, no HC/FMUSP, 130 transplantes de fígado em pacientes adultos. 

Destes, 30 (23%) foram excluídos. As causas para exclusão foram: óbito 

com menos de 48 horas (17 casos – 57%), transplante intervivos (oito casos 

– 27%), transplante dominó (dois casos - 6%) e pacientes que evoluíram 

para retransplante com menos de cinco dias (três casos – 10%). Foram, 

portanto, analisados 100 transplantes, realizados em 94 pacientes. 

 Entre os 94 pacientes avaliados, 53 (57%) eram do sexo masculino. 

As causas que indicaram os 100 transplantes encontram-se na tabela 1; as 

mais freqüentes foram cirrose hepática secundária a infecção por vírus C e 

hepatite  fulminante.  Entre  os  21  pacientes  com cirrose  por  vírus  C,  seis 

(29%)  apresentavam  carcinoma  hepatocelular.  Entre  as  hepatites 

fulminantes, seis (32%) foram por hepatite por vírus B, uma (5%) por vírus A, 

cinco (26%) por droga, quatro (21%) por hepatite autoimune e três (16%) 

sem causa definida.

Dez  casos  tratavam-se  de  retransplante;  desses,  dois  inicialmente 

tinham sido submetidos a transplante intervivos.

O tempo médio de internação foi de 30 dias, com mediana de 23 dias 

e desvio padrão de 31.
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Tabela 1 – Causas de indicação dos 100 transplantes de fígado realizados 

em 94 pacientes – número e proporção

4.2 Variáveis relacionadas ao doador

As  variáveis  ordenadas  e  dicotômicas  relacionadas  ao  doador 

encontram-se nas tabelas 2 e 3. 

A  maioria  dos  doadores  estava  em  uso  de  droga  vasoativa  no 

momento  do  transplante;  34  (34%)  usaram  dopamina,  34  (34%) 

noradrenalina e 24 (24%) usaram as duas drogas.

Indicação de Transplante Número Proporção

Cirrose por vírus C 21 21%

Hepatite fulminante 19 19%

Cirrose por vírus B 11 11%

Disfunção primária do enxerto 6 6%

Hepatite autoimune 10 10%

Cirrose por álcool 7 7%

Cirrose por álcool e vírus C 5 5%

Cirrose biliar primária 4 4%

Cirrose criptogênica 4 4%

Paramiloidose Familiar 4 4%

Cirrose por vírus C e B 2 2%

Colangite esclerosante primária 2 2%

Budd-Chiari 2 2%

Hepatite autoimune e vírus C 1 1%

Cirrose por álcool e vírus B 1 1%

Deficiência de alfa 1 antitripsina 1 1%

Total 100 100%
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Uso  de  antimicrobiano  foi  descrito  em  90  (90%)  doadores.  O 

antibiótico  mais  frequentemente  utilizado  foi  Ceftriaxone,  em  39  (39%) 

pacientes.  Vancomicina  estava  sendo  utilizada  em  três  (3%)  doadores, 

Cefepime em cinco (5%) e Imipenem em um (1%).

Apesar de 90 doadores estarem em uso de antibiótico, apenas em 30 

(30%) reportava-se infecção.  Destas,  o  sítio mais comum foi  pulmão (25 

pacientes – 83% das infecções). Outros sítios descritos foram: trato urinário, 

corrente  sanguínea  e  sistema  nervoso  central.  Entre  os  pacientes  com 

infecção, apenas dois possuíam hemocultura positiva.

Tabela  2  – Variáveis  ordenadas  dos  100  doadores  de  fígado  –  média, 

mediana e desvio padrão

* Exames realizados até 3 dias antes do transplante

Tabela 3 – Variáveis dicotômicas dos 100 doadores de fígado – número e 

proporção

Variável Média Mediana Desvio 
Padrão

Idade 38 39 16

Tempo de Internação em UTI (dias) 5 4 3

Tempo de Ventilação Mecânica (dias) 5 4 3

Contagem de Leucócitos Totais (células/mm3)* 15281 13720 6601

Dosagem de Creatinina (mg/dl)* 1,2 1,1 0,5

Tempo de Uso de Antibióticos (dias) 3 2 3
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4.3 Variáveis relacionadas ao receptor

As  variáveis  ordenadas  e  dicotômicas  relacionadas  ao  receptor 

encontram-se nas tabelas 4 e 5. 

Vinte  e  três  pacientes  (23%)  necessitaram  de  um  segundo 

procedimento cirúrgico durante a internação. A cirurgia mais freqüentemente 

realizada foi ressutura da parede abdominal (40%).

Variável Número Proporção

Uso de Drogas Vasoativas

Sim

Não

93

7

93%

7%

Presença de Infecção

Sim

Não

30

70

30%

70%

Uso de Antibiótico 

Sim

Não

91

9

91%

9%

Hemocultura Positiva Durante a Internação

Sim

Não

2

98

2%

98%
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Tabela  4  – Variáveis  ordenadas  relacionadas  ao  receptor  dos  100 

transplantes de fígado – média, mediana e desvio padrão

*número de unidades de  concentrado de hemácias  transfundidas  no intra-operatório  do 
transplante de fígado

Variável Média Mediana Desvio 
Padrão

Idade (anos) 43 46 14

Child-Pugh 9 9 2

MELD 25 21 12

Tempo Cirúrgico (minutos) 478 462 119

Tempo de Isquemia Fria (minutos) 492 475 134

UnidHb* 4 3 4

Tempo de Ventilação Mecânica (dias) 4 1 7

Tempo de Cateter Venoso Central (dias) 11 7 9

Tempo de Sonda Vesical de Demora (dias) 10 5 9

Tempo de Dreno Abdominal (dias) 5 4 6

Tempo de Antibiótico Profilático Pós-Transplante (dias) 4 3 3
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Tabela  5  – Variáveis  dicotômicas  relacionadas  ao  receptor  dos  100 

transplantes de fígado – número e proporção

A  profilaxia  cirurgia  padronizada  foi  realizada  em  76%  dos 

transplantes. Entre os que receberam outro esquema, 18% (18 transplantes) 

foram  devido  ao  uso  deste  para  o  tratamento  de  infecção  antes  do 

transplante. Os esquemas utilizados estão na tabela 6.

Variável Número Proporção
Infecção Prévia ao Transplante
  Sim
  Não

23
77

23%
77%

Uso de Antibiótico Prévio ao Transplante
  Sim
  Não

36
64

36%
64%

Retransplante em menos de um mês 
  Sim
  Não

10
90

10%
90%

Rejeição Celular Aguda (RCA)
  Sim
  Não

26
74

26%
74%

Cirurgião que realizou o Transplante
1
2
3
4 

38
24
22
16

38%
24%
22%
16%

Uso de Pulso de Corticóide
  Sim
  Não

24
76

24%
76%

Uso de OKT3
  Sim
  Não

2
98

2%
98%

Realização de Diálise durante a internação
  Sim
  Não

25
75

25%
75%

Intervenção Cirúrgica Pós-Transplante
  Sim
  Não

23
77

23%
77%

Complicações Biliares
Sim
Não

10
90

10%
90%

Infecção por CMV
Sim
Não

11
89

11%
89%

Uso da Profilaxia Antibiótica Padronizada
  Sim
  Não

76
24

76%
24%
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O esquema de imunossupressão mais utilizado foi a associação de 

tacrolimus com corticóide (tabela 7).

Durante  a  primeira  internação,  26  (26%)  pacientes  evoluíram com 

rejeição  celular  aguda,  com  uma  média  de  tempo  de  ocorrência  pós-

transplante de 14 dias, com mediana de nove dias.

Tabela 6 – Esquemas de antibiticoprofilaxia nos 100 transplantes de fígado 

– número e proporção

Profilaxia Cirúrgica Número Proporção

Ampicilina + Cefotaxime 64 64%

Clindamicina + Cefotaxime + Anfotericina 12 12%

Vancomicina + Cefepime + Anfotericina 5 5%

Vancomicina + Cefepime 4 4%

Ampicilina + Cefotaxime + Anfotericina 2 2%

Ampicilina + Ceftriaxone 3 3%

Vancomicina + Imipenem 3 3%

Vancomicina + Imipenem + Anfotericina 3 3%

Ampicilina/Subactan + Cefotaxime 1 1%

Ceftazidime + Clindamicina + Anfotericina 1 1%

Teicoplanina + Cefepime + Metronidazol 1 1%

Vancomicina + Cefotaxime + Anfotericina 1 1%

Tabela 7 – Esquemas de imunossupressão utilizados nos 100 transplantes 

de fígado – número e proporção

Esquema de Imunossupressão Número Proporção

Tacrolimus + corticóide 73 73%

Tacrolimus +corticóide + micofenolato mofetil 13 13%

Ciclosporina +corticóide + azatioprina 9 9%

Corticóide 2 2%

Ciclosporina + corticóide 2 2%

Ciclosporina+corticóide + micofenolato mofetil 1 1%
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4.4 Infecções pós-transplante

Infecções no pós-operatório foram diagnosticadas em 61 transplantes, 

com um total de 104 infecções em 59 pacientes. Entre os sítios de infecção, 

os  mais  freqüentes  foram sítio  cirúrgico  e  infecção  primária  de  corrente 

sanguínea (tabela 8). 

Tabela 8 – Distribuição das infecções hospitalares pós-transplante por sítio 

nos 100 transplantes de fígado – número e proporção

Sítio Número Proporção

Infecção de sítio cirúrgico 37 35%

Infecção de corrente sanguínea 31 30%

Infecção do trato urinário 17 16%

Pneumonia 13 12%

Sinusite Bacteriana 2 2%

Abscesso em Sistema Nervoso Central 1 1%

Colite Pseudomembranosa 1 1%

Pioartrite 1 1%

Uretrite 1 1%

Total 104 100%

Identificou-se  o  agente  em  86  das  104  infecções  diagnosticadas. 

Setenta e sete foram causadas por bactérias, oito por fungos, uma infecção 

foi  bacteriana  e  fúngica  (tabela  9).  Entre  as  infecções  bacterianas,  sete 

casos tiveram mais de um agente isolado.
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A  análise  univariada  dos  fatores  de  risco  para  infecção  está  nas 

tabelas 10 a 13. A tabela 14 mostra os fatores de risco identificados na 

análise multivariada. 

Tabela 9 – Agentes isolados de 86 infecções pós-transplante – número e 

proporção  

Tabela 10 – Variáveis dicotômicas relacionadas ao doador analisadas para 

infecção hospitalar pós-transplante nos 100 transplantes de fígado

Agente Número Proporção

Staphylococcus aureus 18 18%

Klebsiella pneumoniae 14 15%

Enterococcus faecalis 12 13%

Staphylococcus coagulase negativo 11 12%

Acinetobacter baumannii 11 12%

Candida spp 8 8%

Enterobacter cloacae 7 7%

Pseudomonas aeruginosa 5 5%

Escherichia coli 3 3%

Stenotrophomonas maltophilia 2 2%

Streptococcus pneumoniae 1 1%

Pichia anomala 1 1%

Chryseobacterium meningosepticum 1 1%

Corynebacterium jeikeium 1 1%

Burkhoderia cepacia 1 1%

Total 95 100%

Variável Risco 
Relativo

Intervalo de 
Confiança

Valor de P

Uso de droga vasoativa 0,98 0,2-4,13 0,97

Uso de Dopamina 0,92 0,57-1,49 0,74

Infecção 0,94 0,72-1,23 0,67

Uso de Noradrenalina 0,79 0,56-1,13 0,19

Uso de antibiótico por mais de 3 dias 1,44 1,1-1,95 0,02
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Tabela 11 – Variáveis dicotômicas relacionadas ao receptor analisadas para 

infecção hospitalar pós-transplante nos 100 transplantes de fígado

Variável Risco 
Relativo

Intervalo de 
Confiança

Valor de P

Uso de OKT3 0,99 0,94-1,05 1

Tempo de isquemia fria acima do percentil 
75

1,02 0,8-1,29 0,89

Tempo cirúrgico acima do percentil 75 1,07 0,85-1,36 0,55

Uso de esquema de imunossupressão com 
tacrolimus

0,72 0,26-2 0,53

Retransplante com menos de um mês 0,93 0,8-1,87 0,26

Infecção prévia 1,14 0,93-1,4 0,21

Infecção por CMV 1,1 0,98-1,26 0,18

Uso de antibiótico profilático padronizado 0,57 0,26-1,26 0,15

Rejeição celular aguda 1,2 0,95-1,51 0,13

Uso de dreno abdominal por mais de 7 dias 1,18 0,98-1,42 0,09

Tempo de cateter venoso central maior do 
que 13 dias

1,21 0,99-1,46 0,06

Uso de antibiótico prévio 1,34 1-1,8 0,05

Uso de pulso de corticóide 1,26 1,1-1,57 0,04

Uso de sonda vesical de demora por mais 
de 12 dias

1,27 1,06-1,52 0,02

Procedimento cirúrgico após o transplante 1,37 1,11-1,69 0,004

Transfusão de mais de 4 concentrados de 
hemácias no intra-operatório

1,46 1,14-1,87 0,003

Realização de diálise 1,45 1,16-1,82 0,002

Ventilação mecânica por mais de 5 dias 1,33 1,13-1,57 0,001

Hepatite fulminante 1,41 1,15-1,73 0,001

39



Resultados

Tabela 12 – Variáveis ordenadas relacionadas ao doador analisadas para 

infecção hospitalar pós-transplante nos 100 transplantes de fígado 

Variável Média do Rank

(não-infecção/infecção)

Valor de P

Tempo de UTI 50/50 0,94

Idade 51/49 0,77

Tempo de ventilação mecânica 49/51 0,69

Contagem de leucócitos 48/52 0,53

Creatinina 52/48 0,47

Tempo de uso de antibiótico 44/55 0,05

Tabela 13 – Variáveis ordenadas relacionadas ao receptor analisadas para 

infecção hospitalar pós-transplante nos 100 transplantes de fígado

Variável Média do Rank
(não-infecção/infecção)

Valor de P

Tempo cirúrgico 49/51 0,82

Tempo de isquemia fria 51/49 0,82

Idade 53/48 0,42

Tempo de dreno abdominal 47/52 0,35

Tempo de uso de cateter venoso central 45/54 0,13

Tempo de sonda vesical de demora 44/54 0,08

UnidHb* 41/57 0,007

CHILD-PUGH 40/57 0,005

MELD 39/58 0,001

Tempo de ventilação mecânica 40/58 0,001
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*número de unidades de  concentrado de hemácias  transfundidas  no intra-operatório  do 
transplante de fígado

Tabela 14 – Análise multivariada para infecção hospitalar pós-transplante 

nos 100 transplantes de fígado 

4.4.1 Infecção de sítio cirúrgico

Foram identificadas  37  (37%)  ISC.  Destas,  sete  (19%)  foram ISC 

superficial e 30 (81%) de órgão/espaço.

As infecções ocorreram em média 15 dias após o transplante, com 

mediana de 10 dias. As infecções superficiais tiveram uma incidência mais 

tardia, com uma mediana de 14 dias após o transplante e média de 16 dias, 

enquanto as infecções de órgão/espaço ocorreram em média no 14º dia de 

pós-operatório com mediana de 10 dias.

Determinou-se o agente etiológico em 32 casos. Os agentes e sua 

freqüência  estão  descritos  na  tabela 15.  O agente  mais  freqüente  foi  S. 

Variável Odds Ratio Intervalo de 
Confiança

Valor de P

Realização de diálise pelo receptor 5,29 1,29-21,71 0,02

Procedimento cirúrgico no receptor após 
o transplante

5,18 1,25-21,48 0,02

Uso de pulso de corticóide pelo receptor 5,86 1,52-22,58 0,01

Hepatite Fulminante 7,98 1,81-35,16 0,006

Uso de antibiótico pelo doador por mais 
de 3 dias

5,86 1,83-18,71 0,003

Constante * * 0,0003
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aureus,  com 100% dos isolados resistentes a Oxacilina.  Em cinco casos 

mais de um agente foi isolado.

Entre as infecções de órgão/espaço, nove (31%) tiveram hemocultura 

positiva.

A análise univariada dos fatores de risco para ISC está descrita nas 

tabelas 16 e 17. A análise multivariada encontra-se na tabela 18.

Tabela 15 – Microorganismos isolados de 37 infecções de sítio cirúrgico nos 

100 transplantes de fígado: número, proporção e perfil de resistência

Microrganismo Número de 
infecções

Proporção Resistente - 
Número e 
percentual

Staphylococcus aureus 14 36% 14 - 100%

Enterococcus faecalis 6 15% 2 - 33%

Staphylococcus coagulase negativo 4 10% 4 - 100%

Acinetobacter baumannii 3 8% 3 - 100%

Klebsiella pneumoniae 3 8% 3 - 100%

Enterobacter cloacae 2 5% 0

Pseudomonas aeruginosa 2 5% 1 - 50%

Candida albicans 1 3% -

Candida tropicalis 1 3% -

Chryseobacterium meningosepticum 1 3% 1 - 100%

Pichia anomala 1 3% -

Stenotrophomonas maltophilia 1 3% 1 - 100%

Total 39 - -
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Tabela 16 – Variáveis dicotômicas analisadas para infecção de sítio cirúrgico 

nos 100 transplantes de fígado

Variável Risco 
Relativo

Intervalo de 
Confiança

Valor de 
P

Uso de pulso de corticóide pelo receptor 0,99 0,79-1,24 0,95

Infecção do receptor por CMV 1,04 0,89-1,21 0,72

Retransplante com menos de um mês 1,04 0,89-1,21 0,72

Rejeição celular aguda 0,95 0,77-1,18 0,68

Uso de droga vasoativa pelo doador 0,64 0,15-2,68 0,68

Uso de OKT3 pelo receptor 1,02 0,95-1,09 0,59

Hepatite fulminante 0,94 0,76-1,26 0,56

Infecção do doador 1,09 0,81-1,46 0,54

Uso de antibiótico prévio pelo receptor 1,11 0,79-1,45 0,54

Tempo de isquemia fria acima do percentil 75 1,11 0,85-1,45 0,44

Uso de Dopamina pelo doador 0,83 0,51-1,33 0,44

Infecção prévia do receptor 1,12 0,88-1,43 0,33

Infecção do receptor por HSV 1,1 0,93-1,29 0,21

Uso de Noradrenalina pelo doador 1,48 0,83-2,63 0,16

Uso de antibiótico pelo doador por mais de 3 dias 1,6 1,05-2,45 0,12

Procedimento cirúrgico no receptor após o 
transplante

1,20 0,95-1,53 0,08

Tempo cirúrgico acima do percentil 75 1,26 0,94-1,7 0,08

Uso de antibiótico profilático padronizado 0,52 0,26-1,05 0,07

Cirurgião que realizou o transplante (Cirurgião 4 X 
outros)

3,3 0,8-13,64 0,06

Complicações biliares 1,2 1,01-1,46 0,01

Tempo de ventilação mecânica do receptor por 
mais de 3 dias

1,32 1,04-1,69 0,005

Realização de diálise pelo receptor 1,61 1,14-2,25 0,001

Uso de dreno abdominal por mais de 7 dias no 
receptor

1,43 1,08-1,9 0,001

Transfusão de mais de 4 concentrados de 
hemácias no intra-operatório

1,75 1,19-2,57 0,000
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Tabela 17 – Variáveis ordenadas analisadas para infecção de sítio cirúrgico 

nos 100 transplantes de fígado

*número de unidades de  concentrado de hemácias  transfundidas  no intra-operatório  do 
transplante de fígado

Tabela 18 – Análise multivariada para fatores de risco para infecção de sítio 

cirúrgico nos 100 transplantes de fígado

Variável Média do Rank
(não-infecção/infecção)

Valor de P

CHILD-PUGH 50/50 0,98

Creatinina do doador 50/50 0,94

Tempo de UTI do Doador 50/51 0,87

Idade do doador 50/49 0,85

Tempo de profilaxia cirúrgica 39/40 0,81

MELD 50/52 0,59

Contagem de leucócitos do doador 49/52 0,57

Tempo de ventilação mecânica do 
doador

48/54 0,52

Tempo de ventilação mecânica do 
receptor

48/54 0,36

Tempo de isquemia fria 48/54 0,29

Idade do Receptor 52/45 0,23

Tempo cirúrgico 47/56 0,12

Tempo de internação pré-
transplante

47/56 0,11

Tempo de uso de antibiótico pelo 
doador

47/57 0,08

Tempo de dreno abdominal 47/57 0,08

UnidHb* 44/62 0,005
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4.4.2 Infecção de corrente sanguínea

Trinta e uma ICS foram identificadas em vinte e quatro pacientes. O 

tempo médio de incidência após o transplante foi de 13 dias, com mediana 

de oito dias.

 Os agentes dessas infecções estão relacionados na tabela 19. Em 

quatro casos não foi possível identificar o agente, e em três foram isolados 

dois microrganismos.  

As espécies de Candida isoladas nos dois casos de infecção fúngica 

foram  C.  parapsilosis e  C.  pseudotropicalis.   Entre  os  pacientes  que 

evoluíram com ICS, 42% morreram durante a internação. 

A análise dos fatores de risco para ICS está nas tabelas 20, 21 e 22.

Tabela 19 – Agentes isolados em hemocultura de 27 infecções primárias de 

corrente sanguínea nos 100 transplantes de fígado: número, proporção e 

perfil de resistência

Variável Odds 
Ratio

Intervalo de 
Confiança

Valor de 
P

Uso de antibiótico pelo doador por mais de 3 dias 2,92 1,07-7,94 0,036

Realização de diálise pelo receptor 5,37 1,79-16,07 0,002

Transfusão de mais de 4 concentrados de 
hemácia no intra-operatório

5,74 2-16,41 0,001

Constante * * 0,000
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Tabela  20  – Variáveis  dicotômicas  analisadas  para  infecção  primária  de 

corrente sanguínea nos 100 transplantes de fígado

Agente Número de 
ICS

Proporção Resistente - Número 
e percentual

Acinetobacter baumanii 6 21% 0

Staphylococcus coagulase negativo 6 21% 6 - 100%

Klebsiella pneumoniae 4 14% 3 – 75%

Staphylococcus aureus 3 10% 2 – 67%

Candida spp 2 7% -

Enterococcus faecalis 2 7% 0

Enterobacter cloacae 2 7% 0

Stenotrophomonas malthophilia 1 3% 1 - 100%

Streptococcus pneumoniae 1 3% 0

Burkhoderia cepacia 1 3% 1 - 100%

Corynebacterium jeikeium 1 3% 1 - 100%

Total 29 100% -
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Variável Risco 
Relativo

Intervalo de 
Confiança

Valor 
de P

Infecção do receptor por CMV 0,97 0,84-1,12 1

Infecção prévia do receptor 0,98 0,77-1,24 0,85

Uso de antibiótico profilático padronizado 0,91 0,4-2,07 0,81

Retransplante com menos de um mês 0,97 0,84-1,12 0,74

Uso de Noradrenalina pelo doador 0,83 0,33-2,08 0,69

Uso de antibiótico de largo espectro pelo doador 1,05 0,89-1,24 0,68

Uso de Dopamina pelo doador 0,87 0,52-1,46 0,61

Tempo de isquemia fria acima do percentil 75 0,93 0,72-1,18 0,57

Infecção do doador 0,91 0,69-1,2 0,52

Procedimento cirúrgico no receptor após o 
transplante

1,1 0,86-1,42 0,41

Uso de antibiótico pelo doador por mais de 3 dias 1,18 0,79-1,77 0,39

Transfusão de mais de 5 concentrados de 
hemácias no intra-operatório

1,13 0,85-1,49 0,35

Imunossupressão com esquema com tacrolimus 0,58 0,21-1,55 0,28

Uso de droga vasoativa pelo doador 0,43 0,1-1,77 0,23

Infecção do receptor por HSV 1,1 0,91-1,34 0,22

Rejeição celular aguda 0,84 0,68-1,03 0,18

Tempo cirúrgico acima do percentil 75 0,79 0,64-0,98 0,11

Uso de antibiótico prévio pelo receptor 1,51 1,02-2,40 0,04

Tempo de ventilação mecânica do receptor maior 
do que 4 dias

1,26 0,96-1,65 0,03

Realização de diálise pelo receptor 1,5 1,02-2,2 0,008

MELD do receptor acima de 35 pré-transplante 1,71 1,13-2,57 0,000

Hepatite fulminante 1,73 1,15-2,71 0,000
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Tabela  21  – Variáveis  ordenadas  analisadas  para  infecção  primária  de 

corrente sanguínea nos 100 transplantes de fígado

*número de unidades de  concentrado de hemácias  transfundidas  no intra-operatório  do 
transplante de fígado

Tabela  22  – Análise  multivariada  para  infecção  primária  de  corrente 

sanguínea nos 100 transplantes de fígado

Variável Odds Ratio Intervalo de 
Confiança

Valor de 
P

Realização de diálise pelo receptor 3,87 1,31-11,47 0,01

Hepatite Fulminante 6,74 2,25-20,17 0,0006

Constante * * 0,05

*número de unidades de  concentrado de hemácias  transfundidas  no intra-operatório  do 
transplante de fígado

Variável Média do Rank
(não-infecção/infecção)

Valor de 
P

Tempo de UTI do Doador 50/49 0,9

Tempo de antibiótico do doador 49/50 0,88

Idade do Receptor 50/48 0,76

Creatinina do doador 49/52 0,61

Tempo de ventilação mecânica do doador 50/47 0,61

Contagem de leucócitos do doador 51/46 0,46

Idade do doador 48/54 0,4

Tempo de sonda vesical de demora no receptor 52/42 0,12

Tempo de isquemia fria 53/40 0,06

Tempo de cateter venoso central no receptor 53/39 0,04

UnidHb* 46/61 0,02

Child-Pugh 45/64 0,006

MELD 45/64 0,005
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4.4.3 Pneumonia

Treze  casos  de  pneumonia  foram identificados  durante  o  período. 

Destes, dois casos em 20 transplantes (10%) ocorreram em 2002, seis em 

29 transplantes (21%) em 2003, quatro em 33 transplantes (12%) em 2004 e 

apenas  um  em  22  transplantes  (5%)  em  2005.  A  média  de  tempo  de 

incidência de pneumonia no pós-transplante foi de 17 dias, com mediana de 

16 dias.

Em seis  casos o  agente  não foi  identificado.  Entre  os  casos com 

agente etiológico definido, em um foram isoladas duas bactérias. Em três 

pacientes com pneumonia (23%) o agente foi isolado em hemocultura. Um 

paciente  teve  dois  quadros  compatíveis  com  pneumonia  durante  a 

internação. Entre as infecções pulmonares identificadas, 77% (dez casos) 

foram associadas a  ventilação mecânica;  a  média  de  dias  de  ventilação 

antes da identificação da pneumonia foi de 10 dias, com mediana de 6 dias.

O  agente  mais  freqüente  foi  P.  aeruginosa (dois  casos)  sensível 

apenas a polimixina;  E. faecalis resistente a vancomicina,  K. pneumoniae 

ESBL positiva associada a E. coli multisensível,  A. baumannii multisensível 

e  S.  epidermidis foram  responsáveis  pelos  outros  casos  com 

microorganismos isolados.

Entre os pacientes que evoluíram com pneumonia pós-transplante de 

fígado, 38% morreram durante a internação.
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4.4.4 Infecção do trato urinário (ITU)

O trato urinário foi o terceiro sítio mais freqüente de infecção após o 

transplante, com 17 casos identificados em quinze pacientes. A média do 

tempo de ocorrência de ITU após o transplante foi de 21 dias, com mediana 

de 16 dias.

Em nenhum caso foi documentada bacteremia pelo agente da ITU. 

K.  pneumoniae foi  o  agente  mais  frequentemente  isolado  (tabela  23). 

Espécies de Candida foram identificadas em três casos de ITU, dois com 

C. albicans e um com C. krusei.

Tabela 23 – Agentes de 17 infecções do trato urinário nos 100 transplantes 

de fígado: número, proporção e perfil de resistência

Agente Número Proporção Resistente - Número e 
Percentual

Klebsiella pneumoniae 6 34% 5 –83%

Candida spp 3 18% -

Enterococcus faecalis 3 18% 2 – 66%

Escherichia coli 2 12% 0

Enterobacter cloacae 2 6% 0

Staphylococcus aureus 1 6% 1 – 100%

Pseudomonas aeruginosa 1 6% 0

Total 18 - -
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4.4.5 Infecções por S. aureus

O S. aureus foi o agente mais freqüentemente isolado nas infecções, 

correspondendo a 19% dos agentes. Das dezoito infeções, dezessete (94%) 

apresentavam resistência a Oxacilina. A média do tempo de incidência foi de 

17 dias,  com mediana de 13 dias. O sítio  cirúrgico foi  a topografia mais 

freqüente  (tabela  24).  Em  10  casos  (55%)  houve  isolamento  em 

hemocultura.

Entre os pacientes com infecção por S. aureus, cinco (42%) evoluíram 

para óbito durante a internação.

A análise dos fatores de risco para infecção por  S. aureus está nas 

tabelas 25, 26 e 27.

Tabela 24 – Sítios das 17 Infecções nas quais foram isolados  S. aureus 

resistente a Oxacilina nos 100 transplantes de fígado – número e proporção

Sítio Número Proporção

Infecção de Sítio Cirúrgico Órgão/Espaço 11 65%

Infecção de Sítio Cirúrgico Incisional 3 18%

Infecção Primária de Corrente Sanguínea 2 12%

Infecção do Trato Urinário 1 6%

Total 17 100%
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Tabela 25 – Variáveis dicotômicas analisadas para as 17 infecções por  S. 

aureus resistente a Oxacilina nos 100 transplantes de fígado 

Variável Risco 
Relativo

Intervalo de 
Confiança

Valor de 
P

Tempo cirúrgico acima do percentil 75 0,98 0,72-1,34 1,00

Retransplante com menos de um mês 0,95 0,92-1,1 1

Infecção prévia do receptor 0,95 0,73-1,23 1

Infecção do doador 1,02 0,71-1,46 0,92

Hepatite fulminante 1,04 0,77-1,42 0,75

Procedimento  cirúrgico  no  receptor  após  o 
transplante

0,91 0,73-1,13 0,73

Uso  de  esquema  de  imunossupressão  com 
tacrolimus

2,35 0,33-16,65 0,68

Infecção do receptor por CMV 1,03 0,85-1,26 0,66

Uso de sonda vesical de demora no receptor 
por mais de 10 dias

1,09 0,76-1,55 0,62

Tempo de isquemia fria acima do percentil 75 1,09 0,76-1,55 0,62

Ventilação mecânica do receptor por mais de 
6 dias

1,12 0,83-1,51 0,47

Uso de Dopamina pelo doador 0,79 0,46-1,39 0,45

Uso de antibiótico profilático padronizado 0,69 0,3-1,6 0,41

Rejeição celular aguda 1,21 0,81-1,81 0,26

Uso de antibiótico prévio pelo receptor 1,32 0,79-2,21 0,21

Uso de dreno abdominal por mais de 7 dias 
no receptor

1,25 0,84-1,85 0,18

Uso de pulso de corticóide pelo receptor 1,25 0,84-1,86 0,18

Transfusão  de  mais  de  6  concentrados  de 
hemácias no intra-operatório

1,29 0,87-1,91 0,11

Uso de antibiótico pelo doador por mais de 4 
dias

1,44 0,86-2,4 0,08

Realização de diálise pelo receptor 1,39 0,89-2,17 0,06

Infecção do receptor por herpes simples 1,24 0,93-1,65 0,05

Uso de Noradrenalina pelo doador 3,76 1-14,02 0,01
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Tabela 26 –  Variáveis ordenadas analisadas para as 17 infecções por  S. 

aureus resistente a Oxacilina nos 100 transplantes de fígado

*número de unidades de  concentrado de hemácias  transfundidas  no intra-operatório  do 
transplante de fígado

Tabela  27  – Análise  multivariada  para  as  17  infecções  por  S.  aureus 

resistente a Oxacilina nos 100 transplantes de fígado

*número de unidades de  concentrado de hemácias  transfundidas  no intra-operatório  do 
transplante de fígado

4.5 Mortalidade

Variável Média do Rank
(não-infecção/infecção)

Valor de 
P

Tempo cirúrgico 50/50 0,99

Tempo de ventilação mecânica do receptor 50/50 0,96

Idade do doador 50/51 0,85

Tempo de sonda vesical de demora no receptor 49/52 0,70

Tempo de UTI do Doador 49/53 0,68

Contagem de leucócitos do doador 49/54 0,51

Tempo  de  uso  de  cateter  venoso  central  no 
receptor

49/55 0,46

CHILD-PUGH 49/55 0,45

Idade do Receptor 49/56 0,38

MELD 49/56 0,35

Tempo de ventilação mecânica do doador 49/57 0,26

Tempo de uso de antibiótico pelo doador 48/58 0,22

Tempo de isquemia fria 48/59 0,17

UnidHb* 48/61 0,09

Tempo de dreno abdominal 48/61 0,07

Creatinina do doador 52/35 0,03

Variável Odds Ratio Intervalo de 
Confiança

Valor de P

UnidHb* 1,15 1,01-1,31 0,039

Uso de Noradrenalina pelo doador 7,07 1,43-34,96 0,016

Constante * * 0,001
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Entre os pacientes avaliados durante o período, 18 (19%) evoluíram 

para óbito durante a primeira internação. 

Os diagnósticos pré-transplante dos casos que evoluíram para óbito 

estão na tabela 28. Não houve diferença na distribuição em relação ao total 

dos pacientes avaliados.

Tabela 28 – Diagnóstico pré-transplante dos pacientes que evoluíram para 

óbito após 48 horas do transplante: número e proporção

Diagnóstico Pré-Transplante Número Proporção

Cirrose por Vírus C 6 33%

Hepatite Fulminante 6 33%

Hepatite autoimune 2 11%

Deficiência de alfa 1 antitripsina 1 6%

Paramiloidose familiar 1 6%

Cirrose por vírus B 1 6%

Cirrose por vírus B e C 1 6%

Total 18 100%
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Discussão

As infecções hospitalares têm grande importância não só em relação 

a sua incidência, mas também por aumentar a morbi-mortalidade e os custos 

da assistência à saúde.

Os  pacientes  transplantados  de  fígado  têm  um  maior  risco  de 

infecção  hospitalar  devido  a  vários  fatores,  como  procedimento  cirúrgico 

complexo, múltiplos dispositivos invasivos, necessidade de terapia intensiva 

no  pós-operatório,  imunossupressão  e  estado  nutricional  frequentemente 

comprometido pela doença de base.

Este estudo teve como objetivo avaliar fatores de risco para infecção 

hospitalar não só relacionados ao paciente submetido ao transplante, como 

também  ao  doador,  uma  vez  que  existe  o  risco  de  transmissão  de 

microrganismos deste para o receptor. 

Infecções  bacterianas  no  doador  de  órgão  sólido,  quando 

adequadamente tratadas, tanto no doador quanto no receptor, parecem não 

aumentar o risco de infecção no transplantado.  32-35 Porém, infecções que 

não  foram  diagnosticadas  adequadamente  podem  ser  transmitidas. 

Teoricamente este risco é maior para microorganismos não sensíveis aos 

antibióticos  normalmente  usados  na  profilaxia  do  transplante.  Portanto, 

fatores de risco de infecção hospitalar para o doador podem afetar também 

o receptor. 
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Em média,  5% dos  doadores  apresentam hemocultura  positiva  no 

momento  do  transplante,  porém  em  algumas  séries  a  positividade  das 

hemoculturas chega a 23%. Quando outras culturas também são coletadas, 

até 60% dos doadores são identificados como infectados ou colonizados por 

algum microrganismo. 32-34, 53

Estes  estudos  mostram  uma  taxa  de  transmissão  baixa  mesmo 

quando  o  agente  é  isolado  de  sangue,  no  entanto  a  morbi-mortalidade 

dessas infecções é alta. Cerutti et al identificaram uma transmissão de 3,7% 

de doadores com culturas positivas, com mortalidade em um ano de 45%. 53

O  diagnóstico  não  só  de  infecção  hospitalar,  mas  também  de 

colonização do doador por patógenos multirresistentes, é difícil no momento 

da retirada do enxerto.  A principal fonte de informação disponível sobre o 

doador é a ficha preenchida pela equipe de captação de órgão. A qualidade 

das informações contidas nesta ficha depende da qualidade da assistência 

prestada ao doador  para diagnóstico adequado e  precoce das infecções 

hospitalares  (IHs),  da  qualidade  do  serviço  de  microbiologia  para 

identificação e sensibilidade adequada dos microrganismos, da qualidade do 

serviço de infecção hospitalar para identificação dos pacientes colonizados 

por  agentes  multirresistentes  e,  ainda,  que  estas  informações  estejam 

facilmente acessíveis e sejam coletadas pelo profissional que preenche a 

ficha. Se tudo isto estiver sendo realizado adequadamente, o doador ainda 

pode estar  colonizado por  um agente  multirresistente  e  não ser  ter  sido 

identificado, uma vez que a realização rotineira de culturas de vigilância não 

é uma prática freqüente. Portanto, dados indiretos e de fácil aquisição que 

identifiquem uma população de risco podem ser úteis. 
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Um dos objetivos deste estudo foi, portanto, identificar dados indiretos 

do doador,  de fácil  obtenção e objetivos, capazes de predizer o risco de 

transmissão de infecções para o receptor.

Foi optado, neste estudo, por considerar cada transplante um caso 

separadamente, independentemente do paciente. Esta medida possibilitou 

uma  melhor  avaliação  dos  dados  do  doador.  No  entanto,  isto  poderia 

acarretar duplicidade de dados do receptor, o que de fato ocorreu apenas 

para idade e sexo.

Neste estudo foi optado por incluir os retransplantes em menos de um 

mês como uma variável de risco, devido à maior freqüência com que esta 

população evolui com infecção, principalmente no que se refere a infecção 

fúngica.  22 Para  ajuste  do  tempo  de  exposição  desta  população,  foram 

excluídos os pacientes que evoluíram para óbito ou retransplante em menos 

de cinco dias, tempo mínimo de observação dos pacientes que não foram 

submetidos a retransplante. Desta maneira, manteve-se um período mínimo 

de  observação  para  cada  paciente,  suficiente  para  o  diagnóstico  das 

infecções mais freqüentes, conforme demonstrado nos resultados. 

As duas infecções mais freqüentes aparentemente não aumentaram 

sua incidência com o aumento do tempo de observação. Uma explicação 

para este fato é que, para infecção de sítio cirúrgico, os principais fatores 

determinantes ocorrem no intra-operatório. No caso da infecção de corrente 

sanguínea,  apesar  do  tempo  de  uso  de  cateter  ser  um  fator  de  risco 

reconhecido  na  literatura,  nesta  população  teve  pouca  influência, 
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provavelmente porque os fatores determinantes para infecção foram mais 

relacionados à inserção do que ao manejo dos cateteres. 54, 55

Em relação à população de doadores estudada, os dados analisados 

foram, de modo geral,  objetivos e de fácil  obtenção, entretanto os dados 

clínicos  de  infecção  encontrados  foram  pouco  consistentes.  Algumas 

dificuldades  foram  identificadas  na  avaliação  do  quadro  infeccioso  do 

doador. Poucos pacientes apresentaram infecções referidas, apesar da alta 

freqüência de uso de antimicrobianos; quase nenhum agente etiológico foi 

identificado; não foi possível definir se a informação negativa de hemocultura 

foi  por  esta  não  ter  sido  realizada  ou  não  ter  ocorrido  crescimento  de 

microrganismo na cultura colhida.

Os  dados  da  população  de  doadores  relacionados  a  tempo  de 

ventilação mecânica, tempo de internação em unidade de terapia intensiva e 

função renal foram menores quando comparados a pacientes normalmente 

internados nas unidades de terapia intensiva, provavelmente por existir uma 

seleção,  ainda  que  não  sistemática,  dos  pacientes  com  potencial  de 

doação.56 É possível que doadores com risco de infecção muito aumentado 

tenham  sido  excluídos.  No  entanto,  mesmo  em  uma  população  pré-

selecionada, foi possível identificar risco para infecção no receptor.

A população de receptores nesta série tem algumas peculiaridades. 

Em relação à distribuição das doenças de base, a freqüência de hepatite C 

foi semelhante à habitualmente descrita. Porém, houve uma proporção de 

transplantes por hepatite fulminante (19%) maior do que o encontrado em 

literatura (2 a 9%), pelo fato do serviço ser referência para esta doença. 8,9, 57 
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Embora consensual que estes pacientes tenham uma maior incidência de 

infecção, poucos estudos conseguiram identificar como fator de risco para 

infecção o diagnóstico de hepatite fulminante.

O tempo de isquemia fria foi comparável com os dados de literatura, 

porém inferior  ao tempo de outros serviços em nosso país.  O tempo de 

cateter central foi relativamente prolongado, quando comparado ao tempo 

de sonda vesical  de demora e de ventilação mecânica,  diferente do que 

ocorre em população de UTI cirúrgica. 29, 58 ,59

Alguns  estudos  observaram  o  uso  de  esquema  baseado  em 

tacrolimus  como  um  fator  de  risco  para  infecção.  60 Este  estudo  não 

identificou nenhum dos dois esquemas de imunossupressão como risco. A 

maioria dos pacientes desta série que foram submetidos a transplante até 

junho de 2002 usou esquema baseado em ciclosporina; após este período o 

esquema  de  imunossupressão  foi  usualmente  com  tacrolimus.  Como  a 

distribuição  dos  dois  esquemas  de  imunossupressão  não  foi  uniforme, 

havendo claramente uma divisão temporal, a análise deste dado como fator 

de risco foi prejudicada.

Nesta série a incidência de rejeição celular  aguda,  bem como seu 

tratamento com pulso de corticóide, foi de 24%, semelhante ao descrito em 

literatura, com taxas que variam de 18 a 25%. 9,61 ,62

A ocorrência  de  complicações  relacionadas  a  insuficiência  renal  e 

necessidade  de  diálise  após  o  transplante  também  foi  semelhante  ao 

encontrado em literatura. 63, 64
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A  profilaxia  cirúrgica  utilizada  neste  serviço  é  conservadora,  sem 

cobertura  para  bactérias  Gram-negativas  não-fermentadores  e  S.  aureus 

resistente a oxacilina. Nos casos em que foi  utilizada outra profilaxia,  na 

maioria  das  vezes  foi  pelo  fato  do  paciente  estar  usando  um  esquema 

terapêutico com maior espectro do que a profilaxia padronizada.

A taxa de infecção hospitalar bacteriana e fúngica, no primeiro mês 

após o transplante, obtida por este estudo, foi de 61%, comparável com os 

dados de literatura, cujas taxas variam de 39 a 89%. 28,29,65

A  freqüência  de  distribuição  dos  microorganismos  também  foi 

semelhante ao observado anteriormente. O  S. aureus  foi, isoladamente, o 

agente mais freqüente. Outro agente com alta freqüência neste estudo foi o 

Enterococcus spp. No entanto, os Gram-negativos, como grupo, foram mais 

freqüentes, especialmente K. pneumoniae e A. baumannii.  28, 29, 65

A incidência de infecções por S. aureus em pacientes transplantados 

de fígado é alta,  descrita entre  20-25%.  10,66 Em nossa casuística foi  um 

pouco menor (17%), entretanto o tempo de observação foi de apenas um 

mês. A alta incidência se deve em parte à complexidade do procedimento 

cirúrgico e à alta taxa de colonização desses pacientes tanto pré-transplante 

quanto  durante  a  internação.  63  A  colonização  é  o  fator  de  risco  mais 

importante  para  infecção  por  S.  aureus,  sendo  freqüente  em  pacientes 

cirróticos, e está associada ao grau de insuficiência hepática. Já foi descrito 

que estes pacientes apresentam alteração na função dos granulócitos, com 

diminuição da quimiotaxia e da fagocitose. Desai et al demonstraram que o 

MELD alto  é  um fator  de  risco  para  colonização  por  S.  aureus. Outros 
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estudos  também  relacionam  o  MELD  e  outros  indicadores  de  função 

hepática, como o tempo de protrombina, ao risco de colonização. 63,67

A tentativa de descolonização nasal pré-transplante do S. aureus não 

se mostrou efetiva para prevenir a infecção por este agente. Isto pode ter 

ocorrido pela ineficácia de descolonização de outros sítios, como o retal, ou 

por  recolonização  por  transmissão  cruzada  intra-hospitalar.  Medidas 

associadas para prevenção de transmissão cruzada e descolonização com 

pesquisa nasal e retal foram capazes de reduzir as taxas de colonização e 

infecção nesta população. 10, 68,69

Considerando  o  risco  de  colonização  maior  conforme  a  disfunção 

hepática  e  o  maior  risco  de  colonização  intrahospitalar,  é  esperado  que 

pacientes com hepatite fulminante tenham uma maior freqüência de infecções 

por S.aureus. No entanto, este não foi um fator de risco identificado.

O sítio cirúrgico foi o local mais freqüente de infecção por S. aureus, 

Dados de literatura identificam um número grande de pneumonias por este 

agente;  em nossa  casuística  isto  não  ocorreu,  provavelmente  devido  ao 

pequeno número de casos de pneumonia. 8, 63 

Neste estudo quase todos os isolados de S. aureus eram resistentes 

a Oxacilina. A resistência a Oxacilina é mais freqüente nesta população de 

pacientes; dados de literatura mostram resistência em até 78% dos casos. O 

perfil de sensibilidade dos  Staphylococcus  no transplante está diretamente 

relacionado ao perfil da instituição. A freqüência de resistência a Oxacilina 

neste serviço foi anteriormente descrita nos isolados de sangue em 64% das 

infecções nosocomiais. 8, 70 
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Dois fatores para risco de infecção por S. aureus foram identificados na 

análise  multivariada:  número  de  unidades  de  concentrado  de  hemácias 

transfundidas e uso de noradrenalina pelo doador. Este último pode ser um 

dado indireto de instabilidade hemodinâmica por infecção não controlada no 

doador.  Outra  possibilidade  é  a  de  uma  resposta  inflamatória  sistêmica 

associada a outras causas, com conseqüente maior risco de lesão isquêmica 

no  fígado a  ser  transplantado.  O uso de grandes  quantidades de drogas 

inotrópicas é um critério de avaliação da qualidade do órgão pré-transplante, 

pelo risco de aumentar a lesão de isquemia-reperfusão e, consequentemente, 

de disfunção do enxerto.  71 Não foram identificados dados de literatura que 

associassem o uso de fígados não ideais a aumento do risco de infecção, 

porém a colonização e infecção por S. aureus dos pacientes transplantados é 

inversamente associada à função hepática. Outra hipótese é que doadores 

com maior gravidade têm um maior risco para colonização ou infecção, e isto 

poderia aumentar o risco de infecção no receptor.  O uso de noradrenalina foi 

previamente identificado como fator de risco para cultura positiva no doador. 53

Em relação ao risco associado ao número de unidades de concentrados 

de hemácias transfundidas, provavelmente deve estar relacionado ao risco de 

infecção de sítio cirúrgico, já que este foi o sítio mais freqüente de isolamento 

do S. aureus. Santoro-lopes et al identificaram o sangramento no sítio cirúrgico 

como fator de risco para colonização por S. aureus. 66

Devido à falta de cultura de vigilância, não foi possível identificar o 

total de pacientes colonizados por  S. aureus, e esta é uma restrição deste 

estudo, uma vez que a colonização é o fator de risco mais importante na 

patogênese das infecções por este agente. 63
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   Um agente selecionado com o uso em larga escala de Vancomicina 

é o Enterococcus spp resistente a Vancomicina. Neste estudo, a incidência 

de infecção por  Enterococcus spp foi de 13%, com 42% de resistência a 

Vancomicina, e este foi o segundo agente mais freqüente em infecção de 

sítio cirúrgico. A incidência de infecções por este agente em literatura varia 

de  1  a  16%,  com  porcentagem  de  resistência  de  zero  a  40%,  entre 

transplantados de fígado. 72,73,74

O  uso  de  antibiótico  de  largo  espectro,  especialmente  com  ação 

anaerobicida, está associado à alta incidência de VRE.  75 Outros fatores de 

risco identificados em literatura especificamente nesta população são tempo de 

internação prolongado em terapia intensiva, tempo de isquemia fria prolongada, 

insuficiência renal e hemodiálise, uso de antibiótico de largo espectro, tempo 

operatório  prolongado,  doador  CMV  positivo,  anastomose  bíleo-digestiva  e 

complicações da árvore biliar. 76,76,77 Complicações da árvore biliar que evoluem 

com  coleções  frequentemente  infectam  e  o  Enterococcus é  um  agente 

freqüente. 78 Nesta casuística, no entanto, as complicações biliares não foram 

mais freqüentes nos casos que evoluíram com infecções por este agente. 

As  infecções  nas  quais  o  Enterococcus é  isolado  costumam  ser 

polimicrobianas.  72,76 Estes dado também foi encontrado neste estudo, com 

42% dos casos das infecções com outro agente isolado.

Os  pacientes  transplantados  de  fígado  apresentam  uma  maior 

freqüência  de  infecções  por  enterobacterias  em  relação  a  outros 

transplantes, devido ao reservatório intestinal desses agentes, e por isso um 

maior  risco  de  infecções  por  cepas  produtoras  de  ESBL.  Singh  et  al 

demonstraram existir uma tendência ao aumento relativo das infecções por 
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Gram-negativos,  especialmente  Klebsiella,  e  este  fato  se  deve 

principalmente à redução do número de infecções por Aspergillus e CMV. 13 

Poucos  estudos  procuraram  identificar  fatores  de  risco  específicos  para 

enterobactérias produtoras de ESBL. A análise de um surto em uma unidade 

de transplante de fígado pediátrica identificou a pouca idade e uso de cateter 

venoso central como risco para aquisição de cepas produtoras de ESBL. 79 

Em  outras  populações  a  exposição  a  antibióticos,  principalmente 

cefalosporinas,  é  uma  das  principais  responsáveis  pela  seleção  dessas 

bactérias. Zhou et al identificaram, em 55 infecções em transplantados de 

fígado, 32,4% de cepas de Enterobacter cloacae produtoras de ESBL e 24% 

produtoras de ESBL e AmpC. 80

A alta freqüência de  A. baumannii  encontrada neste estudo se deve 

ao fato de ser um agente importante de infecção hospitalar na instituição. 81 

São  descritos  como  fatores  de  risco  para  infecção  por  A.  baumannii  

características  normalmente  encontradas  em  transplantados  de  fígado, 

como  gravidade  do  paciente,  uso  de  imunossupressão,  realização  de 

procedimentos cirúrgicos, uso prévio de antibiótico e internação em unidade 

de terapia intensiva. 82,83,84,85 Torre-Cisneros et al identificaram A. baumannii 

em 7,6% das infecções de corrente sanguínea em pacientes transplantados 

de fígado, com o mesmo padrão de multirresistência descrito neste estudo. 9

Um estudo brasileiro identificou a  Pseudomonas aeruginosa como a 

bactéria  multiresistente  mais  freqüente  em  transplantados  de  fígado.  14 

Outros estudos descrevem este microorganismo como um importante agente 

de pneumonias em pacientes transplantados. 86,87
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A resistência bacteriana dos agentes isolados, tanto Gram-positivos 

quanto  Gram-negativos,  foi  alta.  Os  pacientes  transplantados  de  fígado 

apresentam  vários  fatores  que  predispõem  à  aquisição  de  bactérias 

multirresistentes, como a complexidade do procedimento, o uso freqüente de 

antibiótico  de  largo  espectro,  os  múltiplos  procedimentos  invasivos,  a 

gravidade da doença de base e a predisposição para insuficiência renal. 

As infecções fúngicas descritas foram exclusivamente por espécies 

de  Candida.  Pacientes  transplantados  de  fígado  são  particularmente 

suscetíveis  a  infecções  invasivas  por  Candida,  sendo  este  o  agente 

responsável por 61 a 91% dos casos de infecção fúngica nesta população. A 

Candida albicans foi a mais freqüente (37%), provavelmente pelo baixo uso 

de azólicos nesta casuística. O serviço não indica profilaxia universal com 

Fluconazol  no  pós-transplante.  A  incidência  de  infecções  invasivas  por 

Candida é descrita entre 5 a 42%, com tendência a queda nos últimos anos; 

este estudo encontrou uma taxa baixa, de 8%.88,89,90 Os fatores de risco mais 

evidentes para infecções por Candida no transplante de fígado são: diálise, 

retransplante,  hepatite  fulminante  e  uso  de  profilaxia  para  peritonite 

espontânea.  22 Para todos estes fatores, exceto profilaxia para peritonite, o 

serviço indica profilaxia com Anfotericina. O uso de profilaxia para peritonite 

bacteriana espontânea foi pouco freqüente.

Não foi identificado nenhum caso de Aspergilus no primeiro mês após 

o  transplante.  Alguns  estudos  apontam  uma  incidência  mais  tardia  dos 

casos  de  Aspergillus,  em  parte  pela  profilaxia  antifúngica  dirigida  para 

pacientes que estão sob maior risco para estas infecções, o que também é 

realizado neste serviço. 23
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Alguns fatores de risco para infecção após o transplante identificados 

na  análise  univariada  são  classicamente  descritos  como  riscos  para  IH, 

como  tempo  de  uso  de  dispositivo  invasivo.  91 Especificamente  para 

população de transplantados de fígado, Cueto et al identificaram o uso dos 

três dispositivos invasivos mais comuns (sonda vesical de demora, cateter 

venoso central  e  ventilação mecânica)  como fator  de risco para infecção 

precoce.  92 Gouvea et al demonstraram que o tempo de sonda vesical de 

demora  foi  associado  a  infecção  por  Enterococcus.  No presente  estudo, 

entretanto, essa variável não manteve significância na análise multivariada.74

Os  fatores  identificados  como  risco  para  infecção  hospitalar  pós-

transplante  na  análise  multivariada  foram:  uso  de  pulso  de  corticóide, 

hepatite  fulminante,  realização  de  diálise  pós-transplante,  realização  de 

outro procedimento cirúrgico pós-transplante e uso de mais de três dias de 

antibiótico pelo doador. 

O corticóide é um potente agente imunossupressor  que tem efeito 

principalmente sobre a imunidade celular.  Alguns estudos identificaram o 

tratamento dos quadros de rejeição como fator de risco para infecção.  28,93 

Garbino et al avaliaram em uma coorte com 100 transplantes o efeito do 

tratamento da rejeição com pulsos de corticóide na incidência de infecção 

em trinta dias, e identificaram um aumento da taxa de ataque das infecções 

com uma razão de risco de 0,44 quando comparada com a taxa de ataque 

do período pré-pulso (taxa de ataque de infecção pré-pulso/taxa de ataque 

pós-pulso).  61  Outro estudo identificou o uso de corticóide  como risco de 

infecção em transplantados de fígado com diabetes mellitus. 94 
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A hepatite fulminante é um diagnóstico que normalmente pressupõe um 

número  aumentado  de  infecções,  principalmente  devido  à  gravidade  dos 

pacientes, ao uso freqüente de dispositivos invasivos, ao tempo prolongado de 

internação em terapia intensiva pré-transplante, à necessidade freqüente de 

diálise e à própria insuficiência hepática. Os pacientes estiveram internados na 

unidade com diagnóstico de hepatite fulminante em média 5 dias antes do 

transplante. Estudos mostram que mais de 48 horas de tempo de espera para o 

transplante em pacientes nesta situação aumenta o risco de perda do enxerto e 

de evolução desfavorável. 95 Por este motivo, muitos serviços indicam profilaxia. 

Contudo,  poucos estudos que avaliaram fatores de risco para infecção em 

transplante de fígado foram capazes de identificar a hepatite fulminante como a 

etiologia da doença de base de maior risco para infecção. 

Especificamente  para  infecção  fúngica,  a  hepatite  fulminante  foi 

evidenciada mais claramente como fator  de risco.  96 Mesmo com profilaxia 

diferenciada, a hepatite fulminante foi identificada nesta série como um fator de 

risco para infecção, tanto para as infecções em geral como especificamente 

para infecção primária de corrente sanguínea. 

A realização de diálise foi previamente identificada como um fator de 

risco para infecção fúngica em transplantados de fígado.  22,97 Echaniz et al 

identificaram  que  pacientes  transplantados  de  fígado  submetidos  a  este 

procedimento teriam maior risco de infecção (bacteriana, fúngica e viral).  98 

Em outros pacientes submetidos a grandes cirurgias, a realização de diálise 

também predispõe a  infecção.  99 Este  estudo identificou  a  realização de 

diálise como risco para infecção hospitalar,  e particularmente infecção de 
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corrente sanguínea. Algumas possíveis explicações para este achado são: a 

gravidade do doente, algum grau de disfunção do enxerto nesta população, 

a  própria  imunossupressão  secundária  à  uremia,  a  colonização  e 

transmissão cruzada de microrganismo pela presença de um cateter venoso 

central  frequentemente  manipulado,  a  disfunção  plaquetária  e,  ainda, 

pacientes em diálise no serviço necessariamente estavam internados em 

unidade de terapia intensiva. 100

A realização de nova intervenção cirúrgica no primeiro mês após o 

transplante  frequentemente  está  relacionada  a  complicações  do  próprio 

transplante, como trombose de artéria hepática, alterações na árvore biliar e 

deiscência de suturas. 101 A manipulação de um sítio com abordagem prévia 

recente  acarreta  sempre  em  maior  risco,  pois  é  esperada  uma  maior 

quantidade  de  tecido  necrótico,  pior  vascularização,  menor  concentração 

tecidual do antibiótico profilático, além de possível inóculo bacteriano inserido 

no  sítio  cirúrgico  no  momento  do  procedimento.  Outras  cirurgias  após  o 

transplante já foram descritas como fatores de risco para infecção de sítio 

cirúrgico  em pacientes  transplantados  de  fígado.  57  Manipulações  de  vias 

biliares são descritas como risco para infecção em pacientes transplantados, 

quando comparados a pacientes com outras doenças de base. 102 

Este estudo identificou  que doadores  que receberam mais  de três 

dias de antibióticos, independentemente do fármaco, são um fator de risco 

para infecção no receptor,  com um risco relativo de 4,04.  O doador  que 

recebeu mais de três dias de antibiótico pode ter uma chance maior de estar 

colonizado  ou  infectado,  principalmente  por  bactérias  que  não  possuam 
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sensibilidade ao antibiótico profilático utilizado, e por isso acarretam maior 

risco de ocorrência de infecções no receptor. Existe ainda, dado que estes 

doadores estejam colonizados, o risco de o órgão ter sido contaminado no 

momento da captação.

Apesar de três dias de antibiótico não ser um tempo prolongado, é 

importante  ressaltar  que  a  população  de  doadores  é  habitualmente 

selecionada.  Os  outros  indicadores  de  risco  de  infecção  no  doador 

apresentaram menor consistência da informação ou não foram relevantes.

O sítio cirúrgico foi a topografia mais freqüente das infecções neste 

estudo.  A  incidência  de  infecção  incisional  foi  menor  do  que  a  de 

órgão/espaço;  grande  parte  das  últimas  apresentava  infecção  incisional 

associada.  Este  dado  deve  representar  a  maior  suscetibilidade  desta 

população  a  infecções  mais  disseminadas.  Outras  séries  de  pacientes 

transplantados descritos em literatura também apresentam esse padrão de 

distribuição de infecções de sítio cirúrgico. 57, 59

Os  riscos  para  infecção  de  sítio  cirúrgico  identificados  em  outros 

estudos  foram  incompatibilidade  HLA,  coleções  de  via  biliar,  tempo 

prolongado de cirurgia, leucocitose no pré-operatório, albumina sérica baixa, 

ascite,  quantidade  de  concentrados  de  hemácias  transfundida,  tempo 

prolongado de isquemia fria, uso de OKT3 e reoperação. 57,59,103

Na  nossa  casuística,  a  população  sem  infecção  de  sítio  cirúrgico 

apresentou  um  tempo  cirúrgico  superior  à  população  com  infecção, 

estatisticamente significativo na análise univariada. Este fato não deve estar 

necessariamente relacionado a problemas no procedimento, mas sim ao fato 
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de que os transplantes por hepatite fulminante são mais fáceis tecnicamente 

e  mais  rápidos,  demonstrando  indiretamente  o  risco  aumentado  dos 

pacientes com esta doença.

O  dreno  foi  estatisticamente  significativo  para  infecções  de  sítio 

cirúrgico na análise univariada, porém perdeu significância na multivariada, 

provavelmente  por  ser  um dado  indireto  de  cirurgias  tecnicamente  mais 

complexas,  com  maior  sangramento  e,  portanto,  ser  uma  informação 

semelhante ao número de concentrados de hemácias transfundidas.   

Entre os fatores de risco analisados neste estudo, identificamos, na 

análise multivariada, dois já descritos para risco de infecção em geral - uso 

de antibiótico pelo doador e realização de diálise - e um específico para ISC 

- quantidade de transfusão de concentrados de hemácias. 

A  quantidade  de  sangue  transfundida  durante  o  transplante  é  um 

indicador indireto de volume de sangramento e, portanto, de cirurgias mais 

complicadas, com maior manipulação, maior quantidade de tecido necrótico, 

menor concentração tecidual do antibiótico profilático e piores condições finais 

da ferida cirúrgica. Todos estes fatores podem aumentar o risco de infecção. 

Grande volume de transfusão pode ter um papel imunossupressor. A 

imunomodulação associada a transfusão foi  relacionada à diminuição dos 

casos de rejeição em transplantes de rim, e a um aumento dos casos de 

infecção.  104 Hébert  et  al  demonstraram que a diminuição do número de 

transfusões  foi  capaz  de  diminuir  o  número  de  episódios  de  febre  em 

pacientes de alto risco. 105 Gladdy et al, em um estudo com 100 transplantes 

de fígado, identificaram o número de transfusões como fator de risco para 

infecções por Candida spp. 106
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A infecção de corrente sanguínea foi a segunda mais freqüente. Os 

agentes  mais  freqüentem foram  Staphylococcus  coagulase negativo  e A. 

baumannii, Na maioria dos serviços de transplante o principal microrganismo 

isolado é o S. aureus, no entanto alguns estudos reportam o Staphylococcus 

coagulase negativo como a bactéria mais freqüente. 9,107

Descreve-se  uma  tendência  crescente  de  cepas  multirresistentes 

neste sítio. A  Klebsiella spp, seguida por cepas de Pseudomonas, são os 

dois  agentes  Gram-negativos  mais  frequentemente  observados.  Neste 

estudo a principal diferença na distribuição dos agentes, quando comparado 

à literatura, é o grande número de ICS por A. baumannii. 7,9,13,108 Este fato é 

atribuído  à  freqüência  desta  bactéria  no  complexo  hospitalar  no  qual  o 

estudo foi realizado. 

O tempo de incidência das ICS foi precoce, e não houve relação com o 

tempo de uso de cateter venoso central. Este dado sugere que fatores de risco 

relacionados à inserção parecem ter sido mais importantes para a patogênese.

Em um estudo que avaliou 130 transplantes consecutivos, Nina Sigh 

identificou o uso de cateter venoso central em transplantados de fígado como 

fator  de  risco  para  ICS  por  S.  aureus.  108 As  infecções  identificadas  no 

presente  estudo  apresentavam  um  grande  número  de  bactérias  Gram-

negativas como agentes, podendo sugerir outras fontes não identificadas para 

bacteremia.  Em pacientes transplantados de fígado é descrito o  abdômen 

como o sítio de infecção responsável por até 60% das bacteremias. 109   

Dois fatores de risco para infecção primária de corrente sanguínea 

foram  identificados  na  análise  multivariada,  hepatite  fulminante  e 
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realização de diálise, ambos também identificados como fatores de risco 

para infecção em geral. 

O fato de nenhum fator de risco exclusivo para infecção primária de 

corrente  sanguínea  ter  sido  determinado  pode  ser  explicado  pela  grande 

porcentagem deste sítio entre as infecções, e os fatores importantes para a 

ocorrência desta infecção terem alcançado significância na análise geral. Outra 

possibilidade é de que as bacteremias estejam associadas a pacientes mais 

graves e estes dois fatores, hepatite fulminante e diálise, sejam indicadores de 

gravidade. Dados de literatura indicam uma mortalidade em transplantados de 

fígado com bacteremia que varia de 20 a 36%. 7,9,107 A mortalidade entre estes 

pacientes está associada a dados que denotam maior grau de insuficiência 

hepática, como dosagem de protrombina e bilirrubina sérica.  107

A realização de diálise  foi  um fator  de  risco associado a  infecção 

primária  de corrente sanguínea,  assim como nas infecções de um modo 

geral. Singh et al identificaram, na análise de 29 transplantados de fígado 

com bacteremia, uma associação deste tipo de infecção com níveis séricos 

de creatinina.  107

As pneumonias são um freqüente sítio de infecção hospitalar, e as 

infecções associadas a ventilação mecânica são as que apresentam maior 

mortalidade.   A incidência de pneumonia neste estudo foi  pequena (6%), 

com tendência a queda durante o período estudado. Singh et al observaram 

uma incidência de 11%, também baixa em relação a dados anteriores; esta 

redução foi  atribuída à melhoria da técnica cirúrgica e aos esquemas de 

imunossupressão.  110
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A ventilação mecânica é um dos mais importantes fatores de risco para 

pneumonia  descritos  em  pacientes  transplantados  de  fígado.  87,111 Outros 

fatores  de  risco  associados  são  edema  pulmonar,  retransplante  e 

desnutrição.112 Entre  as  infecções  pulmonares  identificadas,  a  maioria  foi 

associada a ventilação mecânica. Apesar de normalmente os pacientes serem 

extubados logo após o transplante (mediana de ventilação mecânica de 1 dia), 

os pacientes com pneumonia permaneceram muito mais tempo no ventilador.

Como  descrito  em  literatura,  houve  um  predomínio  de  bactérias 

Gram-negativas nos casos de pneumonia, e a  P. aeruginosa foi o agente 

mais freqüentemente isolado. 110,113 

As  pneumonias  tiveram uma incidência mais  tardia  em relação às 

demais infecções. Estes pacientes apresentaram maior tempo de ventilação 

mecânica em decorrência de outras complicações pós-operatórias, por isso 

os microrganismos isolados apresentavam, na maioria dos casos, um perfil 

de  sensibilidade  com  poucas  opções  terapêuticas.  A  resistência  da 

Pseudomonas a  Imipenem  descrita  em  literatura  nos  isolados  de 

pneumonias  em pacientes  transplantados  de  fígado  varia  de  30  a  66%; 

neste estudo foi de 100%. 11,14,80 É provável que, se a incidência fosse maior, 

este  percentual  ficasse mais próximo dos dados de literatura.  Devido ao 

pequeno número de casos de pneumonia não foi possível uma análise dos 

fatores de risco.

As  infecções  de  trato  urinário  foram  as  que  apresentaram  menor 

gravidade, com nenhum caso de bacteremia associado. Foi identificado um 

predomínio de Gram-negativos, com uma maior freqüência de Klebsiella do 
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que de E. coli. Apenas um estudo avaliou a freqüência de agentes de trato 

urinário  em  transplantados  de  fígado  e,  contrariamente,  descreveu  um 

predomínio  de  E.  coli.  Outros  relatos  em  pacientes  cirúrgicos  também 

mostram  um  predomínio  deste  último  agente. 114,115 Alguns  estudos 

demonstram  uma  maior  prevalência  de  bacteriúria  e  infecção  do  trato 

urinário em pacientes com cirrose biliar primária quando comparado a outras 

doenças hepáticas. 116,117  Em nossa casuística nenhum caso de ITU ocorreu 

em paciente com diagnóstico de base de cirrose biliar primária, no entanto o 

número de casos desta doença foi reduzido.

As infecções precoces após o transplante de fígado foram altamente 

incidentes, com uma grande freqüência de infecção de sítio cirúrgico. Apesar 

do predomínio de S. aureus, os Gram-negativos foram responsáveis por uma 

grande  parte  das  infecções  hospitalares.  A  freqüência  de  microrganismos 

multirresistentes  identificados  foi  alta,  refletindo  a  gravidade  do  doente,  a 

complexidade do procedimento e o perfil de resistência da instituição.

Os fatores de riscos identificados foram, na sua maioria, dados indiretos 

de gravidade dos doentes e complicações da evolução pós-transplante.

O tempo de uso de antibiótico pelo doador foi um fator preditor de 

infecção no receptor, e pode ser usado para avaliação e seleção dos órgãos 

oferecidos, assim como para direcionar a antibioticoprofilaxia do receptor.
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1. A  incidência  de  infecção  hospitalar  no  primeiro  mês  após  o 

transplante de fígado foi de 61%.

2. Os  dois  sítios  mais  freqüentes  de  infecção  hospitalar  foram  sítio 

cirúrgico (35% dos casos) e infecção primária de corrente sanguínea 

(30% dos casos). Pneumonia correspondeu a 12% dos casos.

3. O microrganismo mais frequentemente isolado foi o S. aureus – 18% 

dos agentes. No entanto, as bactérias Gram-negativas foram o grupo 

mais freqüente - 47% dos agentes.

4. Entre  as  bactérias  Gram-negativas,  as  mais  freqüentes  foram  K. 

pneumoniae e A. baumannii. 

5. As espécies de Candida corresponderam a 8% dos agentes isolados.

6. O padrão de resistência  antimicrobiana para  os  principais  agentes 

identificados foi:

• S. aureus: 94% resistência a Oxacilina 

• E. faecalis : 42% resistência a Vancomicina  

• P. aeruginosa : 80% resistência a Imipenem  

• A. baumannii : 45% resistência a Imipenem 

• K. pneumoniae : 86% de cepas produtoras de ESBL  
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7. O agente mais freqüentemente isolado por sítio de infecção foi:

• S. aureus (36% ) em Infecção de sítio cirúrgico

• Staphylococcus coagulase negativa (21%) e  A. baumannii  (21%) 

em infecção de corrente sanguínea

• P. aeruginosa (25%) em pneumonia

• K. pneumoniae (34%) em infecção do trato urinário

8. Os fatores de risco identificados para IH em análise multivariada foram:

•  Hepatite fulminante

•  Realização de diálise após o transplante

• Uso de  pulso  de  corticóide  para  tratamento  de  rejeição  celular 

aguda

• Realização de outro procedimento cirúrgico após o transplante

• Uso de mais de três dias de antibiótico pelo doador.

9. Os fatores de risco identificados para infecção de sítio cirúrgico em 

análise multivariada foram: 

• Realização de diálise após o transplante

• Transfusão  de  mais  de  quatro  unidades  de  concentrado  de 

hemácias no transplante 

• Uso de mais de três dias de antibiótico pelo doador

10. Os fatores de risco identificados para infecção primária de corrente 

sanguínea na análise multivariada foram:

• Realização de diálise após o transplante

• Hepatite fulminante
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11. Os  fatores  de  risco  identificados  para  infecção  por  S.  aureus  na 

análise multivariada foram:

• Número de unidades de concentrados hemácias transfundidas no 

intra-operatório

• Uso de noradrenalina pelo doador 

12. O uso de antibiótico por mais de três dias pelo doador foi relacionado 

a  aumento  do  risco  de  infecção  no  receptor.  Este  é  um  dado 

facilmente obtido nas fichas dos doadores. 
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Anexo A - Dados dos doadores

Idade, tempo de UTI e entubação endotraqueal, droga vasoativa e leucometria

continua...
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Anexo A (continuação)  - Dados do doadores

Creatinia sérica, infecção, uso de antibiótico e hemocultura

continua...
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Anexo B - Dados dos receptores

Sexo, idade, diagnóstico, tempo de internação, CHILD e Meld

continua...
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Anexo B (continuação) - Dados dos receptores

Infecções – sitio, infecções virais e prévia
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Anexo B (continuação) - Dados dos receptores

Antibiótico prévio, óbito, tempo cirúrgico e isquemia fria, imunossupressão, rejeição

continua...
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Anexo B (continuação) - Dados dos receptores

Tempo de dispositivos invasivos, tratamento de rejeição, diálise e profilaxia

continua...
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Apêndices

Questionário para infecção hospitalar em pacientes 
submetidos a transplante de fígado

Nome:_____________________________________________Reg.:_________

Idade:_________ Sexo:   F    M   Patologia_____________________________ 

Retransplante Precoce  (   ) Retransplante Tardio   (    ) 

Data do TX:___/___/___ Data de Int.: ___/___/___    Data de Alta: ___/___/___

Dados Pré-TX:

CHILD: ________ Ascite:   S    N   Cr : _______    RNI:________  BT:____

Infecção: _____________________________________________________

Antibiótico:
Tipo Data Inicio Data Final
_____________________           ___/___/___ ___/___/___
_____________________           ___/___/___ ___/___/___
_____________________           ___/___/___ ___/___/___
_____________________           ___/___/___ ___/___/___
_____________________           ___/___/___ ___/___/___

Dados TX:

Tempo de Isquemia fria: ____________

Tempo de isquemia total: ___________

Tempo de cirurgia: ________________

Unid Hb:_____________________

Profilaxia cirúrgica: 
________________________________________________

Data de inicio: ___/___/___ Data Final: ___/___/___
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Dados da Evolução:

IOT Data de inicio: ___/___/___ Data Final: ___/___/___

CVC   Data de inicio: ___/___/___ Data Final: ___/___/___

SVD   Data de inicio: ___/___/___ Data Final: ___/___/___

Dreno 1 Data de inicio: ___/___/___ Data Final: ___/___/___

Dreno 2 Data de inicio: ___/___/___ Data Final: ___/___/___

Imunossupressão: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

RCA    S      N       Data:___/__/___

Pulso corticoide S      N       Data:___/__/___

OKT3  S      N       Data:___/__/___

Reoperação:   S    N 
Motivo:___________________________Data:___/___/___

Diálise:  S   N       Data de inicio: ___/___/___           Data Final: ___/___/___

Infecções

CMV: S      N       Data:___/__/___    local:______________________________

HSV:  S      N       Data:___/__/___    local:______________________________

Data Sitio Cultura Agente/Sensibilidade
__/__/__ _____________ ________ __________________________

__/__/__ _____________ ________ __________________________

__/__/__ _____________ ________ __________________________

__/__/__ _____________ ________ __________________________

__/__/__ _____________ ________ __________________________

__/__/__ _____________ ________ __________________________

__/__/__ _____________ ________ __________________________

__/__/__ _____________ ________ __________________________
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Data Sitio Cultura Agente/Sensibilidade
__/__/__ _____________ ________ __________________________

__/__/__ _____________ ________ __________________________

__/__/__ _____________ ________ __________________________

__/__/__ _____________ ________ __________________________

__/__/__ _____________ ________ __________________________

__/__/__ _____________ ________ __________________________

Evolução

Óbito:   S      N       Data:___/__/___    

Re-TX:  S      N       Data:___/__/___    

Dados da primeira Consulta:

Infecção:   S      N       Data:___/__/___    
Reinternação:   S      N       Data:___/__/___
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	Agente
	Candida spp
		Os diagnósticos das doenças infecciosas bacterianas e fúngicas foram realizados através da história clínica, achados do exame físico e dados laboratoriais, baseando-se nos critérios definidos pelo Centers of Diseases Control and Prevention (CDC). 42,43



